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 Vissenbjerg Borger- og Kulturforening 
 

Bestyrelsens beretning for årene 2019 og 2020  
 
Som det allerede er blevet nævnt, afvikler vi i år generalforsamlingen på et tidspunkt, som på ingen måde 

passer til vedtægternes angivelse af tidspunkt – ”inden udgangen af marts”. 

Vi er oven i købet i den situation, at denne generalforsamling dækker 2 kalenderår, nemlig 2019 og 2020, og 

al denne ballade skyldes en pandemi, som virkelig har vendt op og ned på mange forhold, og i den grad været 

en udfordring for al foreningsliv siden 11 marts 2020, hvor Danmark blev lukket ned.  

De fleste af os troede på, at pandemien var overstået efter sommeren 2020, så vi kunne gå i gang med den 

nye sæson fra september, men nye bølger af smitte, med deraf følgende nye krav om forsamlingsmåder 

betød, at vi kun med overholdelse af strenge krav om antal fremmødte, brug af håndsprit og daglig rengøring, 

specielle bordopstillinger mv, og senere yderligere stramninger vedrørende antal af mødedeltagere, har gjort, 

at vi først nu realistisk kan håbe på, at vi kan vende tilbage til normale tider.  

Men – der er jo sket en masse på Vissenbjerg hus i årene på trods af Covid 19.  

I beretningen for 2019, som jo aldrig blev offentliggjort, havde vi skrevet, at Foreningen havde afsluttet sit 

10. år, og at det måtte være på sin plads at forholde sig til, om de mål vi i sin tid satte for foreningen virke, 

var blevet opfyldt.  

Foreningens målsætning er jf. § 2 – at fremme kulturlivet i Vissenbjerg. 

Om det formål er blevet opfyldt, er jo ikke noget man sådan lige kan måle eller veje.  

Foreningen blev dannet for at fastholde det gamle rådhus som byens, eller rettere områdets mødested, så det 

ikke blev solgt til erhvervsformål.  

Bibliotek og Lokal historisk Arkiv blev flyttet her ned samtidig.  

Det betyder, at udnyttelsen af stedet er et væsentligt parameter for, om formålsparagraffen er blevet opfyldt.  

Antallet af bookninger i 2019 er skønsmæssigt beregnet til 250 – 300 gange, hvilket vi i bestyrelsen tager 

som dokumentation for, at mødelokalerne har deres berettigelse-  

Foreningen har efter vores opfattelse opfyldt, og ønsker fortsat at opfylde formålet.  

Husets faste brugere er ud over VBKF- Menighedsrådet – 2 bridgeklubber – Lokal Historisk Arkiv – 

Kommunen – Biblioteket og Datastuen.  

Hertil kommer udlejning til andre foreninger og private.  

Gennem disse udlejninger sikres vi en økonomi, der betyder at vi kan vedligeholde bygningerne indvendigt, 

og at vi kan engagere foredragsholdere mv til vores forskellige arrangementer. –  

Det er i den sammenhæng væsentlig at notere, at større vedligeholdelser ofte sker i et økonomisk samarbejde, 

både med menighedsråd og Assens kommune.  

Senest har det betydet, at vi har fået 3 nye vinduer ud mod Vestergade, hvilket betyder, at vi nu har mulighed 

for at åbne disse og dermed få bedre udluftning i lokalerne, hvilket har været et stort ønske fra os og vores 

brugere.  

I 2019 havde vi foredragsaftener i januar, februar, marts og september og oktober.  

Vi afviklede vores golfturnering – Vissenbjerg Championship i august og vinsmagning i samarbejde med 

Dagli´Brugsen, og syng sammen arrangement i samarbejde med biblioteket, og var sammen med Vestfyns 

Teater til en forestilling i november.  

Vi havde og har stadigvæk løbende udstillinger af diverse kunstnere i salen, og disse udstillinger kan beses af 

alle borgere, når biblioteket er bemandet.  

Årets juletræstændings eftermiddag var også i 2019 et stort tilløbsstykke.  

Der er her tale om et samarbejde mellem flere foreninger, hvor hver gruppe byder ind med det de er gode til, 

og sammen får vi skabt rammen om en rigtig god eftermiddag.  

2020 blev startet med kunst på væggene, malet af Susanne Følleslev, og den sidste dag i januar havde vi 

engageret Andreas Kamm, tidligere generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp, for at fortælle om sine mange 

erfaringer fra dette arbejde.  

Foredraget var et af den dyre slags, og vi vidste, at vi ikke kunne forvente at få tilnærmelsesvis honoraret ind 

i entreindtægter, men vi ønskede på den anden side at få undersøgt, om foredrag af denne slags kunne 

tiltrække flere tilhørere end vi normalt fik.  



I februar havde vi Karsten Holm til at synge og fortælle historien om Kim Larsen.  

Med dette arrangement ramte vi mere ind på et yngre og større publikum end i januar, og det betød, at vores 

strategi rykkede sig, men begivenhederne med Covid 19 har forhindret os i at følge op på dette.  

Resten af forårets planlagte arrangementer, herunder et grundlovsarrangement i Krohaven måtte vi aflyse. 

Af efterårets planlagte arrangementer kunne vi kun gennemføre Fortællinger fra grænselandet ultimo 

september. Og teaterforestillingen Hurra med Vestfyns teater i oktober.  

På trods, eller måske netop set i lyset af disse aflysninger, vil vi mene, at Vissenbjerg Borger- og 

Kulturforening udgør et væsentligt element i kulturlivet.  

Ud ad til blev 2020 således et stille år, men rent planlægningsmæssigt var det faktisk lige så meget arbejde 

som tidligere. Vi havde jo fået lavet planer og engageret foredragsholdere, som vi så skulle kontakte og 

aflyse/ udsætte vores aftaler med.  

I kan overbevise jer om noget af al dette arbejde ved at læse vores program for 2020.  

Når jeg tager dette program frem i aften, skyldes det at en person i særlig grad har tager sig af alt dette 

arbejde med at sætte tekster sammen, fotografere, trykke og distribuere, og som også har stået for kontakten 

til biblioteket, og til Vestfyns Teater, som har været teknisk leder af højtalersystemer, projektor og 

lysforhold, og i anden sammenhæng er manden, der leder Vissenbjergs Datastue.  

Ja, nu er nok ingen herinde, der er i tvivl om, at manden jeg taler om er Erik Juul Knudsen, som nu igennem 

mere end 10 år, på sin egen stille måde, har bundet alle disse ting sammen til et funktionsdueligt hele.  

Erik har meddelt, at han ikke længere vil genopstille til bestyrelsen, og dette ønske vil vi naturligt respektere, 

men der er ingen tvivl om, at vi kommer til at mangle hans mange talenter i den kommende tid.  

Erik er ikke til stede i aften pga. en bestilt ferie, men vi vil gerne bringe en meget stor tak til Erik for et 

aldeles fremragende stykke uegennyttigt arbejde igennem mange år.  

Samtidigt vil vi så håbe på, at andre får lyst til at tage del i arbejdet i Borger og Kulturforeningen, vi har brug 

for alle slags hjerner, og alle slags praktisk kunnen for at skabe alsidig kultur i vores dejlige rammer.  

Jeg vil slutte denne dobbelte beretning med at sige stor tak til vores udlejer, Assens kommune som altid er 

parate til at drøfte vores ønsker.  

Til Biblioteket, Menighedsrådet og Lokal historisk Forening for godt samarbejde, og sidst men ikke mindst 

til bestyrelsen for positiv tilgang til alle opgaver.  

Med de ord vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingens videre behandling. 

 
 

På bestyrelsen vegne 

Ejvind Egdal 

formand 





 







 


