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Referat fra Ordentlig Generalforsamling 7. juni 2010

Generalforsamlingen blev afholdt i Det Danske Teaters kantine på Hvidkildevej.

Vi begyndte med optagelsesprøve af de nye deltagere. 
Til Stede var: 
Skuespiller Alexander Rohde  Koreograf Catharina Wieth
Skuespiller Sabrina Holt  Musiker Karoline Malling Lilholm
Skuespiller Sofia Guldbrandsen  Musiker Josephine Nielsen-Bergqvist
Produktionsassistent Bendt C. Svenssen Rekvisitør Sidsel Andersen

De blev behørigt optaget efter det gamle ritual.

Herefter begyndte Generalforsamlingen med dagsorden i henhold til lovene:

Punkt 1.  Valg af dirigent.
Præsidiet foreslog Gorm Dannisboe Iversen, som blev valgt med akklamation.
Gorm takkede for valget og gjorde opmærksom på, at dirigentklokken var husket og 
nypudset!
Generalforsamlingen var indkaldt i maj-udgaven af Acteuren og på hjemmesiden, så 
dirigenten konstaterede at med mere end 1 måneds varsel var den indkaldt lovligt.

Punkt 2.  Præsidiet aflægger beretning.
Præsident Søren Thorborg fortalte om det forgangne år, som begyndte med at 2 valgte 
præsidiemedlemmer trak sig 20 minutter efter valget. Søren mente, at det havde gjort resten 
til et stærkere hold.
Vi har haft 2 gode fester (Jubilæumsfesten og Gallafesten) og ø-lejren havde flot tilmelding.
Gallafesten blev specielt flot – bl.a. fordi det lykkedes at komme ind i Universitetets festsal 
igen og så med deltagelse af HM Dronningen, som efterfølgende har sendt en personlig, 
håndskrevet tak. Præsidenten takkede Jørgen Storch for legat til hjælp til festen fra hans 
fond og Universitetet for en rimelig pris.
Produktionen har været fornyet med mange unge med masser af energi og gåpåmod.
Audition har været OK og selv om der ikke kom så mange, som vi havde ønsket, så blev 
der sammensat et godt hold af både nye og gamle skuespillere.
Forestillingen blev en stor succes med en god belægning og på grund af det ekstraordinært 
store sponsorresultat (Bodil M. Jensen og Niels Bukholt) gav den et pænt overskud. Stor 
applaus.
Vi har fået lovning på at vi kan være i Grøndal Centret i 2011. 

Søren trækker sig som præsident efter 3 år og takkede for god opbakning og den altid 
velvillige hjælp med de forskellige opgaver. 
Tak til Lise Berrig og Randi Jørgensen, som ligeledes trækker sig fra præsidiet.
Britta Kirstein og Povl Dons Christensen trækker sig begge som associerede.
Søren forsøgte at blande punkt 6 ind i beretningen, men blev behørigt stoppet af dirigenten.
Birthe Yde tog ordet og takkede for en flot gallafest – alle klappede! Og godkendte 
beretningen.
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Punkt 3.  Kvæstor fremlægger foreningens regnskab
Hans Andersen fremlagde det reviderede foreningsregnskab, som går fra 1.5. 2009 til 30.4. 
2010.
Dette udviste bl.a. en pæn stigning i kontingentindbetalingen, så det har hjulpet at gå 
kartoteket igennem og rykke for restancer. 
Desuden var der en stor indtægt på gallafesten som i år gav et mindre overskud.
Årets resultat var kr. 14.761,41. Grundet dette blev baren givet fri for aftenen.
Regnskabet blev godkendt.

Punkt 4.  Revykvæstor fremlægger revyens regnskab vedr. 2009
Herefter fremlagde Peter Fausbøll det reviderede revyregnskab for revyen i 2009.
Regnskabet er renset for moms for bedre at give et overblik over de reelle resultater. Årets 
resultat blev kr. 6.388,- og aktiverne er herefter 94.635,70.
Der var stort bifald til fundraising og billetsalg, som havde ydet en fantastisk indsats. 
Aktiver og passiver stemte, så det hele er gået rigtigt til! Regnskabet blev godkendt.
Peter har foretaget en foreløbig opgørelse af dette års revy og regner med at overskuddet 
bliver omkring 25-30.000,-. Men dette regnskab fremlægges først til næste 
generalforsamling.

Punkt 5.  Indkomne forslag
Susanne Krukov har fremsendt forslag om at foreningen laver en medlemsliste, hvoraf det 
fremgår hvem der er aktive medlemmer og hvornår disse har meldt sig ind i foreningen. 
Listen udleveres til medlemmerne.
Forslaget blev vedtaget. Susanne hjælper med at oprette listen.

Punkt 6.  Valg af præsidium
3 medlemmer er på valg i år – nemlig Peter Fausbøll, Randi Jørgensen og Lise Berrig. 
Randi og Lise ønsker ikke genvalg.
4 medlemmer er ikke på valg – er nemlig Jannie Nielsen, Hans Andersen, Christina 
Sørensen og Tine Agertoft. De fortsætter alle.
Da præsidenten Søren Thorborg ikke fortsætter blev Jannie Nielsen foreslået opstillet og 
herefter valgt som præsident for 1 år. Hun har følgende forslag til præsidium med sig:
 Jannie Nielsen – Præsident  – vælges for 1 år
 Hans Andersen   – rest 1 år af valgperiode
 Christina Sørensen  – rest 1 år af valgperiode
 Tine Agertoft   – rest 1 år af valgperiode
 Peter Fausbøll   – 2-årig valgperiode 
 Jacob Degnbol   – 2-årig valgperiode
 Bendt C. Svenssen  – 2-årig valgperiode
 Camilla Calundann Rehder – 2-årig valgperiode
Der var ikke andre som ønskede at stille op til præsidiet, så de 8 blev valgt.

Punkt 7.  Valg af revisor
Frits Krog-Meyer blev genvalgt som revisor, Carl-Gustaf Kehler-Holst blev genvalgt som 
revisorsuppleant og Ole Bjørn Jacobsen blev genvalgt som revisorsuppleantassistent.
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Punkt 8.  Beretninger fra diverse kommisioner og nævn
Ældste tilstedeværende Hansen – Ejnar – besigtigede fanen og fandt den i upåklagelig 
stand. Bemærkede trævlerne stadig var der. Vil ikke besigtige fanen uden en trævl.
Niels Hummeluhr – som talsmand for Traditionsefterlevelsesbesigtigelses & 
vedligeholdelses- kontrolkommisionen - mente, at der kun har været få alvorlige fejl og 
overtrædelser af love og traditioner.
Indførelse af danseøvelser (Les Lanciers) ophøjes til tradition.
Overvejede at nedlægge kommissionen, men da et højtstående medlem ikke kan kende 
forskel på højre og venstre samt rød og gul, så forbliver kommissionen.
§ 7 i Lovene er forsvundet ved en tidligere lovændring og aldrig senere rettet – det bør 
måske ændres.

Punkt 9.  Eventuelt
Zouaveoberst Kirsten Kongslev opfordrede til en stramning af tilmeldingerne. Man bør 
kunne lære medlemmerne at melde sig til spisning, så der er mulighed for at købe rigeligt 
ind. Nu må alle deles om det indkøbte. (Kirsten er heldigvis så forudseende, at der var mad 
nok til alle – men det er urimelige arbejdsforhold).
Søren blev behørigt hyldet for den store indsats som præsident og modtog et væksthus med 
planter og lidt øl. Randi og Lise modtog hver en fl. Portvin.
Ordet blev givet tilbage til Præsidenten (er det af gavn til kl. 24). Han takkede endnu en 
gang for samarbejdet, de gode oplevelser og opbakningen.
Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen.
 
Referent  Susanne Krukov            Dirigent  Gorm Dannisboe Iversen

En Præsident træder til

              

En Præsident takker af
Kære acteurs
 Tak for jeres støtte gennem tre år. Der var meget at tage fat på og det var meget op ad 
bakke. Men der har været meget stor opbakning fra jer. Det har gjort det muligt at arbejde 
foreningen op igen. Vi har haft mange fantastiske stjernestunder og brug for meget knofedt.
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(Red)Acteuren ønsker 

Janni 
til lykke med 

Præsidentvalget!

- i Jytte Abildstrøm´s fodspor......
(Præsident 1959-1961)



 
Det har været min intention, at få den unge generation mere på banen i vores forening, så 
det ikke bare blev en svingdør på vejen til teaterskolerne. Foreningen skal sørge for, at de 
unge finder det er interessant at blive, så de kan bære foreningen videre. Jeg kunne med 
glæde konstatere, at den unge generation gik massivt ind i årets produktion og nu også har 
taget udfordringen op og udgør grundstammen i det nye præsidium.
 Tak til de unge, der nu lægger deres kræfter i at videreføre foreningen og give den en kærlig 
opdatering. Lad os andre ønske hinanden tillykke med, at dette er lykkedes, og at 
foreningen dermed har en fremtid.
 Tak for gaven og de varmende ord.           Søren Thorborg, ex-præsident

Siden sidst
Hendes Majestæt Dronningen har sendt dette fine takkekort
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Andre runde Acteur-fødselsdage
Den 14. maj fejredes æresmedlem Jørgen Storch´s 90 års fødselsdag 

Der var ca. 300 gæster i haven i Virum og underholdning i 3-4 timer, deriblandt en række 
Acteurs med et program af hovedsagelig Storch-melodier og en Storch-tekst.

-          
              Med Acteur-fanen i baggrunden             “Royalt” besøg og ditto hyldest
        charmerede Vedbæk Pigegarde fødselaren           med fransk accent!
 

Erik Moseholm 80

   

Hedevig Bjerre 80
              

TIL LYKKE til alle 3!                                   RedActeuren
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Den 13. maj fyldte bassist, komponist, Acteur Erik Moseholm 80 år og 
Præsidenten var til fødselsdagsreception på privatadressen.
Erik medvirkede første gang som bassist i revyen “Ud til højre” i 1949, 
senere også som komponist i bl.a. “Gris på Gaflen” 1962. Optrådte senest 
med et lille fint og sjovt causeri ved vores 70-års jubilæumscabaret i 1999 
i Huset i Magstræde og ved sit eget 60 års acteurjubilæum, der blev fejret 
ved Gallafesten i oktober sidste år, hvor foreningen fyldte 80 år.

Pianist, akkompagnatør, tekstforfatter, Acteur Hedevig 
Bjerre fyldte 80 d. 22. maj. Det blev fejret ved en 
formidabel fest på Flakfortet, hvor familie, Acteurs og 
andre venner hyldede den unge dame. Det var der 
ingen ben i! Hedevig debuterede som acteur i Spexet 
“Jeanne d´Arc” 1973 og har siden været en trofast pil- 
le og uvurderlig støtte i orkesteret og en eminent 
akkompagnatør og nodeskriver til den rigtige toneart.



Mindeord
Forfatter, visesanger, Acteur Jørgen Ringsholm døde 5. juli 2010

Tak for godt og finurligt 
samarbejde gennem årene!        

                         
   

Kommende arrangement

            

Kom og hyg med dine Acteur-revy-venner.
Vi mødes kl. 10.30 ved Klampenborgporten til Dyrehaven (indgangen ved Klampenborg 
station)
Medbring godt humør, picnickurv og drikkevarer og nyd denne dag i dejlige grønne 
omgivelser.

Tilmelding til Præsidenten, mobil 41 91 82 58
Ring eller send en sms i ugen op til dagen

Præsidiet
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ØLejr 

Søndag  29. august  2010
 

  - bemærk ny dato !!

Jørgen var især aktiv som acteur i alle 70´ernes og starten af 
80´ernes revyer, hvor han med sin spøjse humor bidrog både 
som forfatter og skuespiller. Han var en god visesanger og 
underholdt i mange år bl.a. i M.G. Petersens Familiehave. 
I 2002 medvirkede han i vores “Cabarevy” i Kulturhuset i 
Lyngby hos Storch´s Lyngbyoptimisterne.
 Jørgen var altid til fest og sjov og så sent som i foråret 
kontaktede han undertegnede med en original idé til fri 
afbenyttelse. Han var af helbredsmæssige grunde desværre 
ikke selv i stand til at føre den ud i livet og det gik ham 
meget på.
Træt og afklaret tog han afsked med familie og venner og 
sov stille ind dagen efter sin 86. fødselsdag.
Inden havde han pålagt sin søn René at betale kontingent til 
Kgl. Mayestaits Acteurs!     
        RedActeuren



Kongelig Mayetaits Acteurs´ Præsidium 2010/2011:
          Præsident:     Janni Nielsen    41 91 82 58    janni_nielsen@hotmail.com
Kvæstorer:
Foreningsregnskab  Hans Andersen   29 66 24 01    hans@andersen.tdcadsl.dk
Revyregnskab     Peter Fausbøll    99 55 79 83      pefa@abmosegaarden.dk
Øvrige præsidiemedlemmer:
  Christina Sørensen              20 81 87 88                   krede_pus@msn.com
  Tine Agertoft    40 26 67 26             tine.agertoft@gmail.com
  Jacob Degnbol    29 84 41 39                degnbol@gmail.com
   Camilla Calundann Rehder 27 82 46 99       calundannrehder@gmail.com
   Bendt C. Svenssen               26 93 78 41               bcsvenssen@gmail.com
Associerede:    
Billetsalg Susanne Krukov    20 67 54 80              susannekrukov@mail.dk
  Billetsalgstelefon    33 32 15 11     billetsalg@studenterrevyen.dk
Webmaster Susanne Krukov            webmaster@studenterrevyen.dk
Zouaveoberst: Kirsten Kongslev    21 60 89 80        kirstenkongslev@gmail.com
  
Kongelig Mayestaits Acteurs´  hjemmeside:             www.studenterrevyen.dk
_________________________________________________________________________________

Acteuren udgives af Kongelig Mayestaits Acteurs´s Præsidium
Ansvarshavende RedActeur:  Gorm Dannisboe Iversen 
tlf.: 39 69 45 01 - mobil: 53 65 95 01 - email: gordani@live.dk

Tryk: Faxe Bogtryk  -  Oplag ca. 500

  Kontingent 2010/2011 - nu også via PBS:
   

   Kontingentet er også i år kun kr. 200,- pr. person pr. år og indbetales til:
    Danske Bank Reg. nr. 4280   konto nr. 4280 505 633

   - og tilmeld dig PBS:
   Navn:        Kongelig Mayestaits Acteurs
   PBS-nr.:       05983126       Debitorgruppe:       0001
   FI-kreditornummer: 87154327

   Kontingentåret er fra 1. maj til 30. april det følgende år.

   Er du i tvivl om din status, er du velkommen til at kontakte Hans - helst pr. e-mail. 
                                Hans Andersen, Kvæstor
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