
 

 

 

 

Vissenbjerg Borger- og Kulturforening. 

 

 

Generalforsamling 2019 

 

og 

 

regnskab for 2018 

 

Foreningens 9. regnskabsår 



Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning. 

3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse. 

4. Behandling af indkomne forslag. 

5. Budget til orientering. 

6. Fastsættelse af kontingent. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

På valg er: 

Kurt Riddersholm Nielsen (villig til genvalg). 

Erik Juul Knudsen (villig til genvalg). 

Jytte Fonnesbæk Helming (villig til genvalg). 

Bjarne Kristensen. (genopstiller ikke) 

Valg af suppleanter 

På valg er: 

Flemming Andersen 

Sanne Reindel. 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

På valg er: 

Revisor: Ebbe Knudsen 

Suppleant: Jørgen Bladt 

9. Eventuelt. 



 Vissenbjerg Borger- og Kulturforening 
 

Beretning 2019 

 

Året 2018 har været præget af stor aktivitet på flere områder. 

Man kan bl.a. se det ved, at der er blevet mere aktivitet i lokalerne. Det betyder ikke umiddelbart, at det fører 

til en væsentlig større lejeindtægt til os. 

Efterhånden er vi ved at have en stabil rytme i vores arbejde, og vi er allerede kommet rigtig godt fra start i 

det nye år. 

Overordnet set har vi en god stabil økonomi. 

Ved årets afslutning var vi 136 medlemmer. 

Foredrag og andre arrangementer: 

Der blev i 2018 afholdt 18 arrangementer: 

Den 13. januar havde vi fernisering med en ny billedkunstner:  Annie Benjaminsen. 

Den 26. januar Årets første foredrag var i samarbejde med Lokalhistorisk Forening. Det var Jeanette 

Varming Moesgård Museum, kendt fra TV's ”Danmarkshistorie”.   ca. 70 gæster. 

Den 7. februar var der teater i samarbejde med Vestfyns Teaterforening. Det var en forestilling med Jan 

Hertz med titlen ”Senior Stand Up”   

Den 14. marts var der arrangeret kør selv virksomhedsbesøg ved Montana i Hårby. 

Den 21. marts var der generalforsamling. Efter generalforsamlingen rejseforedrag fra New Zealand ved Lise 

og Erik Juul Knudsen. 

Den 3. april Opsætning af billedkunst fra Brylle Skole. Fernisering den 8. april ved Biblioteket. 

Den 16. april havde Biblioteket et foredrag med Charlotte Birchow, hvor vi solgte kaffe og kage, samt vin og 

vand.  

Den 6. maj "Ud i naturen" Skovens dag i samarbejde med naturvejleder Carsten Hansen. Det blev ligeledes 

en fin forårsdag i skoven med fin tilslutning. Ca. 20 deltagere. 

Den 17. maj havde vi indbudt til møde med EU- parlamentsmedlemmerne Christel Schaldemose og Bendt 

Bendtsen. Det var en utrolig spændende aften, hvor vi føst hørte om deres daglige arbejde, og hvad de hver 

især brændte for. Senere var der mulighed for at stille spørgsmål til politikerne. 

Den 1. juni Fernisering med en ny kunstner. Det var Oda Heimann, som kommer fra Odense. 

Den 15. august. Vi havde allerede det første planlægningsmødemøde i ”Juletræsudvalget”, som er et udvalg 

bestående af repræsentanter fra Menighedsrådet, Lokalhistorisk Forening, KFUM-spejderne og Borger- og 

Kulturforeningen. Til det første møde havde vi også inviteret Totalbanken. 

Den 17. august afholdtes den årlige golfturnering "Vissenbjerg Championship". Som denne gang blev 

afviklet på Barløseborg Golfklubs bane med 53 deltagere.  

Den 29. august. Årets sommerudflugt blev i år til en sensommerudflugt. Turen gik i år til Moesgaard 

Museum og ”Den genfundne bro” ved Vestbirk med middag på Pejsegården i Brædstrup og selvfølgelig kaffe 

og rundstykker i bussen. Vi var desværre kun 24 deltagere.  Der blev udtrykt stor tilfredshed med 

arrangementet. 

Den 23. oktober Foredrag med Jesper Theilgaard i samarbejde med biblioteket. Ca. 80 deltagere. 

Den 3. november Fernisering med gobeliner af Mette Vinge Hansen. 

Den 7. november var der teater i samarbejde med Vestfyns Teaterforening. Det var en forestilling med Allan 



Høier med titlen ”Takt og tone”   

Den 22. november havde vi den årlige vinsmagningsaften i samarbejde med Dagli brugsen i Vissenbjerg. 

Der var 62 deltagere. 

Den 2. december var der juletræstænding i samarbejde de øvrige foreninger i Vissenbjerhus og KFUM-

spejderne. Der var ikke det samme antal besøgende, som året før. Men for første gang løb vi ind i et regulært 

regnvejr, og det har sikker været en del af forklaringen på det manglende fremmøde. Det lykkedes dog, at 

fremskaffe et telt, så der var overdækket ved udleveringen af æbleskiver og gløgg mv. 

Det er fjerde gang det bliver afholdt, og vi er enige med de øvrige foreninger om at det er blevet en tradition, 

som vi gerne vil udvikle yderligere på. Men det betyder også at organisationen begynder at fungere bedre og 

bedre år efter år. Vi evaluerer også efter hvert år og forsøger at rette fejlene det næste år. 

Flagning ved Vissenbjerghus: 

I samarbejde med de øvrige foreninger, har vi stadig en aftale om flaghejsning på alle flagdage. 

Investeringer og forbedringer. 

Vi har ikke haft nogen større investeringer i det forløbne år. 

 

Samarbejde med andre foreninger og andre. 

Vi har en løs aftale med Sulelængens venner i Magtenbølle om samarbejde. 

Vi henviser til dem på vores hjemmeside via et link.  

Derudover er der endnu ikke aftalt noget konkret. 

Vi har stadig en aftale med Industriens Foredragsforening om gensidige rabatter ved henholdsvis deres og 

vore foredrag. 

Som tidligere nævnt, har vi i årets løb haft en del samarbejde med de andre foreninger, der har til huse i 

Vissenbjerghus. Et samarbejde, som vi sætter meget stor pris på. 

Vi er enige om at mødes med jævne mellemrum for at drøfte forskellige sager af fælles interesse. 

Lokalråd. 

5492 Vissenbjerg Lokalråd blev dannet i 2016. 

Der er link til Lokalrådet fra vores hjemmeside.  

Aktivitetsprogram for 2018 

Bestyrelsen har i årets løb holdt 7 bestyrelsesmøder, samt nogle udvalgsmøder. 

I møderne har 1. suppleanten deltaget sammen med bestyrelsen. 

Det brød vi serverer til vores arrangementer, er stort set altid hjemmebag. 

 

 Jeg vil til slut sige tak til medlemmerne for jeres opbakning, og samtidig vil jeg takke bestyrelsen for et godt 

og positivt samarbejde. 

 

På bestyrelsen vegne 

Bjarne Kristensen 

formand 





 



 


