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Rock for Voksne siger tak for den forløbne sæson.
Da Rock for Voksne den 17. maj 2017 kl. 19.00 afholdt sin årlige generalforsamling i Ringsted
Kulturhus, blev der udtrykt en stor tak til alle de festlige, imødekommende og glade gæster, der i
løbet af sæsonens 4 arrangementer havde sat deres præg på aftenerne og været med til at gøre disse
til opløftende stunder i en lang vinterperiode, hvor der nok kan være brug for at slå gækken løs og
feste igennem med god mad og drikke og danseglad musik i voksent selskab
Foreningens formand Johnny Kristiansen fortalte i sin beretning, at man havde startet sæsonen i
oktober 2016 med besøg af navnkundige The Roosters, der mange gange tidligere har været på
besøg, og som hver eneste gang har leveret fra bedste skuffe og fået salen til at swinge og svaje til
deres humørfyldte, bundsolide og energiske præsentation af gamle klassikere.
Efterfølgende var det så Medley Band, der i november 2016 for anden gang besøgte Ringsted, og
også denne gang tog kegler hjem med et bredt repertoire af danske og internationale hits fra
70´erne, 80érne og frem til dags dato.
Chimbo´s Revival havde derfor noget at leve op til, da de i begyndelsen af februar i år skulle starte
det nye år op med at levere 50´er og 60´er rock af højeste kvalitet, hvilket de da også er kendt for i
deres mange optrædender overalt herhjemme og i udlandet.
Sidste aften i denne sæson var så den 4. marts, da klubben for første gang stiftede bekendtskab med
New Valentinos, og det er helt sikkert ikke sidste gang, at dette velspillende og gennemmusikalske
band besøger Rock for Voksne, for det blev et super genhør med masser af de bedste melodier af
gamle mestre afleveret med stil, humor og høj kvalitet.
”Så når bestyrelsen ser tilbage på den forløbne sæson”, fortsatte formand Johnny sin beretning, ”er
det med visheden om, at varen er leveret, og at vi kan hvile lidt på laurbærrene nu, til næste sæson
starter op i oktober 2017, men også med bevidstheden om, at der er noget at leve op til fremover,
for et nyt program skal laves, nye kontrakter skal indgås, så bestyrelsen kan fortsætte sit arbejde
med at levere foreningens varemærke: Solid, swingende, svedig rock´n´roll til det voksne publikum
i Ringsted og omegn.”
På generalforsamlingen blev suppleant Sus Andreasen bedt om at indtræde i bestyrelsen i stedet for
Pia Holmberg, der har valgt at forlade bestyrelsesarbejdet. Ellers fortsætter bestyrelsen uændret med
Johnny Kristiansen som formand, Christian Olsson som næstformand og sekretær, og Kirsten
Jensen som kasserer.
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