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Lykønskninger
til det nye
Æresmedlem
Frits Krog-Meyer

Referat af Ordentlig Generalforsamling
i Kongelig Mayestaits Acteurs
Onsdag 7. Juni 2017, kl. 18.36 i Forsamlingshuset
Onkel Dannys Plads 5, 1711 København V
De fleste medlemmer var mødt rettidigt op til indtagelse af kom-til-tiden-øl/sodavand og
ved generalforsamlingens start kl. 19.00 var alle samlet og der blev yderligere serveret
kaffe og te.
Præsidenten bød velkommen og herefter var der optagelsesprøve af 4 skønne Quinder.
Tak til Kim Preuthun for accompagnement – Vi ”gamle” skulle nok have repeteret
ritualet inden L men inspektion af rent undertøj
gik fint.
De fire nominerede og vindere af acteurbåndet er:
- Amalie Sloth de Fine Licht (scenograf &
kostume-rekvisitansvarlig)
- Jenny Høilund
(kapelmester)
- Nadia Lyngsø-Nissen
(skuespiller)
- Nanna Berner
(instruktør)
Efter den vanskelige optagelsesprøve kunne den
ordentlige generalforsamling tage sin
begyndelse.
1.

Valg af dirigent :
- Søren Thorborg, som kunne erklære generalforsamlingen for lovligt indkaldt

2.

Præsidiet aflægger beretning
- Præsidenten berettede om arbejdet med revyen, den glimrende forestilling de
havde fået på benene og om det store engagement hos samtlige deltagere før under
og efter – både for, bag, og på scenen – med tak også til alle i ”kulisserne” for deres
store og hildede indsats og endelig om præsidiets 50 % skrumpning: Af forskellige
årsager havde Grethe Behrndtz, Alexander Behrndtz og Lisa Ludvigsen måtte
forlade præsidiet undervejs, således at Thomas Vilhelm, Hans Andersen og Timm
Højbjerg Jakobsen blev alene tilbage.
Heldigvis hjalp som nævnt rigtig mange gode kræfter til og tak for det.
(Tak ikke mindst til Thomas. ref.)
- Beretningen godkendt uden kommentarer.
(Se hele Præsidentens beretning side 4, red.)

3.

Kvæstor fremlægger det reviderede FORENINGSregnskab til godkendelse
- Det fremlagte regnskab blev godkendt

4.

Kvæstor fremlægger det reviderede REVYregnskab til godkendelse
- Det fremlagte regnskab blev godkendt

5.

Indkomne forslag
1. Timm fremlagde forslag om IT-program til kommunikation ml. medlemmer/
revy/produktion m.m. – forslaget blev overgivet til det kommende præsidium.
2. Gitte Nielsen og Erik havde indsendt forslag om forhøjelse af MULKT fra 5 til
20 kr. for mgl. acteurbånd ved fremmøde.
Videregivet til præsidiet, som i.flg. lovene selv kan fastsætte mulkten.
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3.

Frits Krog-Meyer udnævnes til æresmedlem.
Præsidenten holder en velfortjent smuk tale formuleret af Andreas Theil – der
er ikke et øje tørt. (Stående ovationer og Acteur-March, red.)
(Se Præsidentens motivation side 6, red.)

6.

Valg af præsidium
Samtlige medlemmer genopstiller ikke og er således på valg.
Det bliver en interessant og kreativ valgbehandling, som så mange andre steder på
kloden.
Man kan ikke kalde det kampvalg – men processen afbrydes flere gange af summepauser - og lander sikkert på et for de nye præsidiemedlemmer ukendt terræn:
Præsident:
Benjamin Lundberg
(valgt for 1 år)
Kvæstor:
Carsten Hede
(valgt for 2 år)
Øvrige præsidiemedlemmer:
Timm Højbjerg Jakobsen
(valgt for 1 år)
Gitte Nielsen
(valgt for 1 år)
Frits Krog-Meyer
(valgt for 2 år)
Kirsten Iversen
(valgt for 2 år)

7.

Valg af revisor
- Lise Berrig,
- revisorsuppleant: Susanne Krukov,
- revisorsuppleantassistent: Dorthe Van der Veer
- revisorsuppleantassistentaspirant (in absentia):
Carl Gustaf Kehler Holst

8 . Beretning fra div. kommissioner og nævn
- Fanebesigtigelseskommisionen ved “ældste
tilstedeværende Hansen” personificeret ved Einar
Tronier Hansen besigtigede fanen og fandt den med en
trevl, uden hvilken man ikke ville kunne reparere.
- Traditionsefterlevelsesbesigtigelses- &
vedligeholdelseskontrolkommissionen ved Jette Halling meddelte at kommissionen var ved godt mod og at ingen
ændringer havde fundet sted i det forløbne år.
9.

Eventuelt
Kvæstor gennem 26 år Hans Andersen blev takket for en fanTALstisk indsats
gennem alle årene.
Andreas Theil opfordrede til at præsidiet og andre tæt involverede mødte op i.f.m.
produktionen for at støtte holdet – for-, bag og på scenen.
Martin Ahlehuus promoverede revy på Sommerlyst, Korsør startende 9. aug 2017
Thomas Vilhelm Larsen
Præsident

Søren Thorborg
dirigent
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Kirsten Iversen
referent

PRÆSIDENTENS BERETNING: 7. juni 2017
Jeg vil da forsøge at berette fra det sidste års tid.
Sidste år ved generalforsamlingen kunne vi i præsidiet
fortælle den glædelige nyhed at vi havde fundet årets
instruktør 2017: Nanna Berner.
Vi glædede os rigtig meget over Nanna og hendes
team. Jeg må sige at hun formåede at få en revy op at
stå med alle kræfter og de udfordringer der altid er/eller skal være/eller ikke kan undgås . Hvad jeg har hørt,
tog publikum rigtig godt imod revyen. Så tak for det.
Så kunne man også forvente at afsløre næste års
instruktør, men det er på stående fod for tidligt at sige
noget om.
Til dem som ikke så revyen spillede den igen i Huset-KBH, eller (Huset i Magstræde)
vi havde længe et ønske om at komme tilbage, og det lykkedes så sidste år, fik vi en aftale i
hus, efter 2 glade år på Skuespillerakademiet.
Tilbage til præsidiekalenderen:
Vi startede som sagt ud efter sidste års generalforsamling, hvor præsidiet mødtes første gang
i august og startede revy året. Undervejs måtte Alexander trække sig grundet private forhold,
og Grete valgte også at holde pause fra præsidiet i efteråret. Lisa blev gravid og fødte en
datter i januar, og valgte også af naturlige årsager at trække sig.
I tiden derefter, sad jeg Timm og Hans og styrede roret, og har prøvet så godt vi kunne at få
det hele til at fungere. Så undskyld herfra hvis der er ting som ikke lige helt var up to date
hver gang. Tak for tålmodigheden.
Tak også til alle dem i marken som ikke synlige for at kunne få revyen økonomisk i søen.
Tak til Andreas Theil for det store fundraising arbejde.
Tilbage til revyen:
Nanna fik indkaldt til audtion, som i år foregik på AFUK – Akademiet for Utæmmet
Kreativitet på Enghavevej, Vesterbro. Nannas mission var at lave en mande revy udelukkende med mænd på scenen. Tingene ændrede sig undervejs og der blev tilført en kvinde i
skuespiller truppen, samt noget så fantastisk som man sjældent ser et Kvindeband (skøn
musik og skuespillere). Revyens titel blev: “Os der har det værst”.
Og også lige en hurtig tak til Kim Preuthun for hjælp af indspilning af musik til auditionen i
sidste sekund.
I samme periode var præsidiet også en tur på vores lager i Ringted til en kæmpe sortering.
Præsidiet har længe haft et ønske om at få samling på lageret, hvor alle kostumer, rekvisitter
og andet scenisk udstyr opbevares. Vi fik sidste år, som mange nok husker, samlet alle de
forskellige små lagre rundt omkring, til ét samlet lager. Dette har vi stadig i Ringsted, og en
lørdag i oktober, tog Timm og Thomas fra præsidiet samt instruktør Nanna, produktionsleder Marie og scenograf Amalie på en lille udflugt, for at tælle op på hvad revyen havde
liggende i de ca. 40 tætpakkede flyttekasser. Der er billeder fra november-udgaven af
Acteuren fra dagen.
FACEBOOK:
I præsidiet havde vi også et mål, om at nå 1000 likes på Studenterrevyens facebook side
inden d. 31 december 2016. D. 12 november nåede vi målet og er nu på over 1000 likes.
Næste mål er at nå 1200 likes inden udgangen af juni 2017.
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Arrangementer i året:
Julefest ”Flæsk på Stafetten” tirsdag d. 6 december. Mødtes i festligt lag.
Og intro-hygge-fest med præsentation af det nye hold og forhuset. Der blev vist lidt af
numrene denne dag.
SPILLEPERIODEN:
Nachspiel:
Traditionen tro blev der afholdt Nachspiel torsdag d. 23 marts. Kirsten Kongslev havde stået
for den traditionsrige Godard-salat og jagtpølse. Der var ca. 35 fremmødte, tidligere acteurs,
skuespillere og produktionshold denne aften. Der blev sagt et par ord inden at selskabet gik
ind til forestillingen, og rosende ord blev delt ud efter revyen.
Jeg vil gerne takke alle jer som kom og bakkede os alle op omkring forestillingerne og
arrangementerne. Tak for støtten.
Desværre havde vi et mindre uheld til Gallaforestillingen d. 1 april og produktionen valgte
at aflyse eftermiddagens forestilling.
Præsidiet blev informeret efter at beslutningen var taget, og nåede ikke at være med til den
endelige beslutning, men set i bagklogskabens lys, skulle vi have været med til dette. Dette
kommer selvfølgelig ikke til at ske igen.
Præsidiet beklager denne hændelse og til alle jer som var mødt op i festligt tøj denne dag,
men ved at det var en festlig galla-aften alle havde med mad, musik, sang, og dans.
Afslutningsfesten:
Afslutningsfesten blev afholdt lørdag d. 8 april efter den sidste forestilling. Der blev hurtigt
nedpakket så alle kunne komme i gang med at holde HULKE-AF festen. Præsidiet,og baren
og havde forberedt forskellige priser som blev uddelt til vinderne indenfor de forskellige
kategorier. Alt igennem en hyggelig og fantastisk afslutningsfest.
Og som tidligere nævnt er det lige nu for tidligt at sige noget om næste års spillested eller
næste års instruktør.
DEN SIDSTE BERETNING:
Men nu tilbage til slutningen af denne beretning. Men ikke bare slutningen på denne
beretning, men på min beretning. Dette var så den sidste præsident beretning i min uniform.
Meget er sket siden jeg tog præsidentflaget i hånden. Tre år er gået, jeg er blevet far, og
studenterrevyens facebook side har fået ca. 900 nye venner. Lad dette blive en udvikling
hvor flere får kendskab til studenterrevyen og har lyst til at se den enten som publikum eller
måske vil tage del i fællesskabet og ånden, som jeg i de tre år jeg har siddet som præsident
har nydt godt af med jer. Men man skal også stoppe mens legen er god og den er rigtig god
nu for mit vedkommende.
Derfor stiller jeg ikke op som præsident igen. Men håber at andre derude vil føre Kongelig
Mayestaits Acteurs pænt videre.
Jeg vil derfor ønske det nye præsidie med den nye præsident i spidsen god vind fremover,
og glæde mig over at energien og kampmodet vil blive ved med at vejre i denne forening
som snart nærmer sig 100 år. Jeg vil glæde mig til at sidde på den anden side af bordet, og
komme ind og hjælpe til når baren eller garderoben kalder.
Kære produktion og forhus. Tak for denne sæson og for en kæmpe indsat på alle poster. Tak
til hele revy folket for festlig energi og god revy.
Det var ordene, tak for tilliden allesammen.
Deres Præsident Thomas Vilhelm Larsen (2014 - 2017)
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Frits Krog-Meyer Æresmedlem 2017
Hvis der er noget, der kendetegner vores lille forening, så er det humør og engagement.
Selv om tiderne går op og ned – publikum kommer og går i større og mindre antal – så har
det alle år været sjovt at lave revy, ene og alene fordi humøret og engagementet har været
tændsatsen i foretagendet.
Og hvis der er nogen, der har været synonym med humør og engagement i foreningen, så er
det Frits.
Frits er en klippe i foreningen, som man altid kan regne
med.
Selv om han er chef for to af de mere ”anonyme” områder,
så er han en mand, man lægger mærke til. Først og
fremmest er garderoben Frits’ område. Han bestyrer den
med en sikker og fast hånd og formår år efter år at trække et
stort hold af frivillige acteurs til at varetage teatergæsternes
overtøj. Og ordet tilpasning skal i denne sammenhæng
hægtes fast på Frits og garderoben. Trods en del sceneskift
over årene har Frits som en anden kamæleon tilpasset den
pladskrævende garderobe til de forskellige steder og fundet
en metode at integrere den i omgivelserne på. Det har ikke
altid været en lige let opgave, men Frits har altid gået på
opgaven med krum hals.
Også som revisor er Frits en stabil klippe, man kan regne
med år efter år. Samarbejdet med Hans, der varetager
budget og regnskab, kører rigtig godt, og selv om opgaven
er en af de mere kryptiske, da hele vores økonomi er fordelt
i to seperate regnskaber, så styrer Hans og Frits det med
sikker hånd.
Som foreningsmedlem og menneske er Frits et yderst
behageligt selskab. Han er fast inventar til produktionsmøderne, og han lægger også gerne
hus til afholdelse af disse.
Han er vellidt og arbejdssom og har altid kun venlige ord at sige om andre mennesker.
Frits er en af de ”slidere” i foreningen, som ikke selv har stået på scenen i Studenterrevysammenhæng, Men dog med undtagelse kan han lokkes med en lille sang til vores fester i ny
og næ. Frits er en del af Kongelig Mayestaits Acteurs af ren og skær kærlighed til genren og
foreningen. Uden den slags mennesker ville vi ikke være, hvor vi er i dag.
Unge instruktører og skuespillere modnes og formes i Studenterrevyen, og en del af dem
bliver også til noget inden for faget efterfølgende. Den proces kræver ildsjæle, og Frits er en
sådan ildsjæl.
Derfor indstiller Præsidiet til generalforsamlingen at udnævne Frits Krog-Meyer til
Æresmedlem af Kongelig Mayestaits Acteurs.
Tak for de hyggelige snakke i garderoben og stort tillykke.
Præsidiet juni 2017
Præsident Thomas Vilhelm Larsen
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Nyt fra Præsidenten
Kære Acteurs
Som de fleste sikkert ved, og som traditionen
byder i vores stolte og traditionsrige forening,
blev der afholdt Ordentlig Generalforsamling i
Kgl.Mayestaits Acteurs d.7. juni - på HKH Prins
Joachims fødselsdag. Der var således intet nyt
under solen på den konto. Men nyt var der dog
alligevel, i den utraditionelt lange generalforsamling, idet Thomas Vilhelm Larsen, fratrådte
sit embede, abdicerede som præsident om man
vil. Jeg vil gerne på foreningens vegne takke
ham for hans trofaste flotte arbejde.
Nu er der en ny mand i stolen, og det er mig,
kære Acteurs. Jeg havde ikke selv set det
komme, og havde faktisk heller ikke opstillet til
posten. Men på generalforsamlingen blev jeg
opfordret fra flere sider, til at indtage posten. Jeg
tænkte over det i fem minutter - og tænkte - hvis
Donald Trump kan være præsident - så kan jeg i hvert fald også. Akkurat som Donald
Trump har haft det - har jeg et tv-program, dog om stjernerne - så jeg burde jo have set det
komme, at jeg skulle være præsident. Programmet hedder “Dit Stjernetegn - med
Benjamin”. Men her hører lighederne med Trump forhåbentlig også op, jeg vil i hvert fald
ikke være at finde på Twitter, lige så ofte som Donald. Men måske ses vi på facebook, hvis
du er medlem af KMAs gruppe og følger Studenterrevyens side?
Det kan også være vi ses i Korsør i august måned, hvor foreningen har arrangeret en tur til
Sommerlyst Revyen - som er Danmarks nye revy, stablet på benene af en anden acteur,
nemlig min gode ven og kollega Martin Ahlehuus. Dinna Hæklund, en anden acteur
medvirker også og udgør sammen med Special Guest Star, Susanne Elmark, revyens
feminine islæt. En anden kær ven sidder ved tangenter og hedder Kim Preuthun og er
således de fleste acteurer bekendt - ellers har du ikke være til forestilling i mange år, og det
kan jeg ikke forestille mig er tilfældet.
Jeg skal ellers forestille mig lidt af hvert, eller forsøge at forestille lidt af hvert, i vores
forestilling, bl.a. Donald Trump, som jeg som præsident, må gøre mit bedste for at komme
til at ligne, når vi spiller alle weekender i hele august måned i Korsør. Jeg kan også afsløre
at jeg skal spille en, for foreningen, anden vigtig figur, nemlig HKH Prins Henrik, med
fødselsdag d. 11 juni - hvor generalforsamlingen i øvrigt også tit har ligget. Det gik mig lidt
på, at den ikke gjorde det i år.
I skrivende stund er det d.22 juli - Som er HKH prins Felix´ fødselsdag. Jeg synes det er min
pligt, når nu jeg skal spille Prins Henrik, at kende mine børnebørns fødselsdage. Vi er
færdige med at spille revy, i slutningen af august, foreningen ser forestillingen d.20 august hvis du vil med. Tag fat i Andreas Theil (pressechef@gmail.com, red.), min nye rådgiver
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efter Mike Dubke akkurat er stoppet. Når revyen er stoppet, samler jeg det nye præsidium til
vores første møde, sådan må det være, idet at jeg er arbejdsramt. Jeg glæder mig til at samle
det nye præsidium, hvor mange erfarne kræfter vil hjælpe mig, hvilket jeg er meget
taknemmelig for.
Når vi mødes, d.28 august, er det HKH prins Nikolais fødselsdag, han fylder 18 og går ind i
de voksnes rækker. Jeg føler virkelig også at jeg er trådt ind i de voksnes rækker, med min
nye post som præsident. Hvad blev der af tiden, hvor jeg kun lige var blevet student, og kom
med i Studenterrevyens sammenhæng? Godt spørgsmål.
Det var egentlig ikke svært at sige ja til posten. For hvor havde jeg været uden KMA?
Senest oplevede jeg med min dansktop-sang, “Sidste Dans”, at hele foreningen stemte på
mig, så jeg strøg ind på en andenplads! Det betyder meget, at have dét netværk, når man
som jeg, hverken har gået på skuespillerskolen eller musikkonservatoriet. Der udgør
Studenterrevyen og KMA et seriøst alternativ. Det vil jeg gerne have andre unge mennesker
til at få øjnene op for.
Måske man kan spørge HKH Prins Nikolai, om han vil være aspirant? Men en
optagelsesprøve må han igennem, ligesom alle andre. Den kan så passende afholdes på
HKH Prins Christians fødselsdag, d.15. oktober - og ja, jeg har styr på alle prinsernes
stjernetegn. Det er vel en kongelig pligt? Lidt kongelig har man vel lov at være? Jeg glæder
mig til endnu et kongeligt år, i KMAs herlige regi. Vi spiller højst sandsynligt igen i Huset i
Magstræde. En instruktør er i kikkerten, som jeg vil drøfte med det nye præsidium. Gud
bevare Kongelige Mayestaits Acteurs - vi fylder snart 100.
Vi skal vise alverden at vi - altid kender en god melodi - og synge lystigt løs.
God sommerlyst.
Benjamin Lundberg, Præsidenten - med astrolog i ascendanten
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Præsidium 2017/2018:
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kirstenkongslev@gmail.com

Kirsten Kongslev
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