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Carsten Hede (Kvæstor), Gitte Nielsen, Kirsten Iversen (Præsident), Wivi Dalmark, Frits Krog-Meyer

Det nye Præsidium

Generalforsamling 2018



Referat af Ordentlig Generalforsamling 
11. juni 2018 i Forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads 5, 1711 København V. 
Dagsorden i henhold til lovene:  
1. Valg af dirigent:  Søren Thorborg blev valgt.  
2.  Præsidiet aflægger beretning 
Der blev afholdt et minuts stilhed for Acteur HKH Prins Henrik.  
(Præsidentens beretningen findes side 4 i bladet)  
Benjamin nedlægger sit hverv som præsident i år.  
Kommentarer fra medlemmer:  
Lise Berrig syntes det var en god forestilling, gjorde ikke noget at det ikke var en revy.  
Susanne Krukov fortalte at de store arrangementsgrupper bl.a. havde fortalt at det ikke 
gjorde noget det ikke var en traditionel revy.  
Andreas Theil havde fremsendt følgende mail vedr. fundraising: 
“Til generalforsamlingen.  
Udbetalingerne fra diverse fonde er blevet anmodet. Jeg ved ikke, om der på generalforsamlings-
tidspunktet er indkommet nogle beløb på kontoen endnu, men de er alle på vej.  
Jeg har den glæde at kunne meddele, at Augustinusfonden i 11. time har valgt at støtte os, trods 
spilleperioden var påbegyndt.  
Derfor kommer det samlede fondsregnskab til at se således ud: Augustinusfonden 15.000, 
Tuborgfondet 20.000, Toyota-fonden 15.000, i alt: 50.000,- kr. 

Jeg vil godt til det nye præsidium komme med en opfordring om fremadrettet at vælge den 
kommende instruktør så hurtigt som muligt – eller som alternativ at melde til fundraiseren så hurtigt 
som muligt, at der er fundet instruktør, hvis man over for foreningen ønsker at holde det hemmeligt.  
Jeg ved, at instruktørposten i år skiftede hænder et par gange, og der derfor var lidt ekstra tid på den 
front, men det medførte desværre, at vores hovedsponsor (A. P. Møller Fonden) ikke så sig i stand til 
at behandle vores ansøgning rettidigt, og vi derigennem gik glip af 50.000 kr. 
Som fundraiser skal jeg ikke bruge alverdens vilde skrivelser, da jeg fra år til år genbruger en stor 
del af materialet, som alligevel omhandler foreningens historie m.v., men jeg SKAL præsentere årets 
revy og har derfor brug for stikord fra instruktøren med hensyn til tanker, idéer og temaer.  
Mit opfordrende budskab lyder derfor, at jo før der vælges instruktør og meddeles til fundraiseren, 
des større er chancen for at få en klækkelig skilling i kassen og dermed redde økonomien, der ikke 
kan løbe rundt uden sponsorkroner.  Venlig hilsen  Andreas” 

3. Kvæstor fremlægger det reviderede foreningsregnskab 
Carsten Hede fremlagde foreningsregnskabet 2017/18. Regnskabet blev godkendt. 
(Regnskabet vedlagt) 
4. Kvæstor fremlægger det reviderede revyregnskab 
Carsten Hede fremlagde regnskabet for revyen 2017.  Regnskabet blev godkendt. 
(Regnskabet vedlagt)  
Bemærkning til regnskabet fra Thomas Vilhelm Larsen:  
Der var stor forskel på lokalelejen på samme spillested fra 2015 sammenlignet med 2016.  
Carsten takkede ex-kvæstor Hans Andersen for at havde været en stor hjælp med 
overdragelse af Kvæstorposten.   
5. Indkomne forslag: 
5.1  Susanne Krukov overtager styringen over hjemmesiden. Randi og hendes datter  
       vil gerne lave nyt design.  
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5.2  Jonas Gudmand efterlyser forestillingsvideo fra 2016 på hjemmesiden. Tilbyder 
       chokolade og vin for arbejdet.  
       Der blev nævnt at Jan Felskov har lagt flere revy videoer på youtube. Man kan  
       evt. kontakte ham for at få adgangskoden dertil.  
       Der blev forslået at arkivere forestillingerne fremover.  
5.3  Foreningstur 
       Martin Ahlehuus fortalte at Sommerlystrevyen i Korsør vil give rabat til 
       generalprøven onsdag d. 1. august. til 300 kr. med mad. (Senere ændret til 19.08. red.) 

6. Valg af præsidium 
På valg: 
Præsident Benjamin Lundberg (Genopstiller ikke) 
Timm Jakobsen (Genopstiller ikke) 
Carsten Hede (Er ikke på valg) 
Frits Krog-Meyer (Er ikke på valg) 
Kirsten Iversen (Er ikke på valg) 
Gitte Nielsen (Vil gerne genopstille) 
Nyt præsidium 2018: 
Kirsten Iversen (Præsident) (1 år) 
Carsten Hede (Kvæstor) (1 år) 
Frits Krog-Meyer  (1 år) 
Gitte Nielsen   (2 år) 
Wivi Dalmark (2 år) 
7. Valg af revisor 
Revisor: Lise Berrig 
Revisorsuppleant: Susanne Krukov 
Revisorsuppleantassistent: Dorthe Van der Veer 
Revisorsuppleantassistentaspirant: Carl Gustaf Kehler Holst 
8. Beretninger fra diverse kommissioner og nævn 
8.1  Einar Tronier Hansen & Tinne Hansen besigtigede (som de ældste tilstedeværende 
       “Hansener”) fanen, og sagde den var fin og der intet var at påtale.  
8.2  Hans Andersen gav udtryk for at tilsendte breve ikke længere var frankeret med 
       Dronningens kontrafej.  
8.3  Lise Berrig var godt tilfreds med foreningen, og at det var godt, at Gallafesten var 
       tilbage.  
8.4  KMA var inviteret til Kronprins Frederiks 50 års fødselsdag på Kongeskibet 
       Dannebrog. Kvæstor Carsten Hede og frue deltog og Carsten berettede om et  
       herligt arrangement hvor han fik mulighed for at bese skibet og snakke med 
       Kronprinsen. Det var en stor oplevelse fortalte Carsten.  
9. Eventuelt  
Gorm har 4 flyttekasser hjemme som tilhører revyen. Der er parykker og rekvisitter i 
kasserne. Han vil gerne have dem kørt til lageret i Ringsted. Hvis nogen vil hjælpe med 
adgang, lægger han gerne kørsel til. (Senere er adgang sikret og dato fastlagt. red.) 

   Thomas Vilhelm Larsen  Søren Thorborg  Benjamin Lundberg 
             Referent         Dirigent          Præsident 
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Præsidentens beretning 2018 
Kære Acteurs  
Sæsonen 2017-2018 er nu gået på hæld, og vi har således taget afsked med en ny, 
spændende og meget anderledes sæson. Det var vel egentlig ikke en revy vi fik at 
se, men en forestilling der mest havde karakter af et spex, 
hvor temaet var jordens undergang - intet mindre. 
Foreningen gik nu ikke under af den grund, hverken p.g.a. 
titlen, og heller ikke engang af det faktum, at vi ikke fik 
revy.  
Vi fik meget af det vi plejer at få, nemlig herlig gallafest, 
tak til dem der stod for det, og generalprøve med den 
traditionelle mad. Ligeledes tak for det.  
Tidligere på året fik vi noget alt andet end traditionelt, 
nemlig vegansk mad, på Restaurant Urten, for at 
understøtte årets tema om bæredygtighed. Mange skulle 
nok lige vænne sig til den nye smag, og mange skulle nok i 
det hele taget sluge en kamel eller to, i årets løb, inklusiv 
undertegnede selv, men vi kom i mål, og det må betragtes 
som lidt af en bedrift med alle de udfordringer der var 
undervejs.  
Jeg skal ikke lægge skjul på, at det var en større udfordring 
end jeg havde regnet med, at være præsident for KMA, og 
derfor nedlægger jeg, som nævnt tidligere i Acteuren også, 
allerede mit hverv efter et års arbejde, selvom det sikkert 
for mange kan synes tidligt.  
Men tiden er den rette, og jeg giver trygt stafetten videre til 
Kirsten Iversen, der til generalforsamlingen blev enstem- 
migt valgt som den helt rette afløser, nu der skal være 
jubilæum næste år. Endda hele to styk, både et navne-
jubilæum på hele 95 år, og et foreningsjubilæum på 90 år. 
Jeg ved at vi vil få en flot jubilæumsforestilling næste år, 
og jeg ved at det nye præsidium vil satse på revy som i 
gamle dage, når vores stolte forenings historie skal fejres 
med manér.  
I dag d.11 juni  tager vi afsked med året der gik, ligesom vi 
tog afsked med dagens fødselar tidligere på året, nemlig HKH Prins Henrik. Dette 
blev markeret ved at foreningen skrev en hilsen i Kondolencebøgerne i Det Gule 
Palæ ved Amalienborg. Samtidig lever Kongehuset videre endnu, bl.a. med 
fejringen af HKH Kronprins Frederiks 50 års fødselsdag, hvor foreningen da også 
var repræsenteret af kvæstor Carsten Hede med frue - der nu er begge medlem af 
præsidiet. Akkurat ligesom Kongehuset, vil foreningen også leve stærkt videre.  
Vi skal stolt bære vores navn som Kongelige Mayestaits Acteurs - vi skal nemlig 
vise alverden at vi, altid kender en god melodi og synge lystigt løs. Lystigt skal det 
nok blive til Sommerrevyen i Korsør, hvor jeg håber at se flere af jer på Restaurant 
Sommerlyst.  
God Sommerlyst         Ex-Præsidenten med astrolog på ascendanten 
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Acteur, HKH Kronprins Frederik 50 

I anledning af sin 50 års fødselsdag indbød H.K.H. Kronprinsen 
til reception på Kongeskibet den 22. maj. Kongelig Mayestaits 
Acteurs var inviteret til at deltage sammen med repræsentanter 
for Kronprinsens protektioner, og sejlturen startede ved 
Amaliehaven.    

  Vores forening blev repræsenteret af  
  Kvæstor Carsten Hede og Acteur Wivi   
  Dalmark. 
   Vi fik lejlighed til personligt at lykønske 

Kronprinsen og 
overrække foreningens 
gave, som var en 
forgyldt udgave af 
vores sølvmaske - forgyldt og forsynet med 
knaphulspin - samt et eksemplar af Søren Duus’ 
bog.   
Efter modtagelsen sejlede Kongeskibet sine 
gæster en tur op ad Øresund, mens de unge 
gaster serverede champagne og kanapéer. Turen 
sluttede, hvor den begyndte, og vi tog afsked 
med Kronprinsen, og takkede for en god dag , og 
ikke mindst for Kongehuset fortsatte interesse 
for Kongelig Mayestaits Acteurs.                                         

                      Carsten Hede 

Kronprinsen blev optaget som acteur i revyen 1990 sammen med Prins Joachim. 
Den kongelige familie overværede Gallaforestillingen til ‘Hans ka´ leve’ i Teatersalen på 
Bispetorvet, hvor en indisk guru i starten af anden akt forsøger at omvende prinserne. 
Frederik forsvarede sig på scenen med “forpligtelserne overfor Folkekirken”; mens 
Joachims forsvarsreplik var “Noblesse Oblige”. Ved Nachspielet i Universitetets festsal 
samme aften blev de begge på baggrund af deres indsats på scenen optaget som 
almindelige (‘ordentlige’) medlemmer i foreningen.                    Redacteuren 
           
 
Acteur, Æresmedlem, 
præsidiemedlem Frits Krog-Meyer 
fyldte 85 mandag d. 14. maj 
Der var inviteret til åbent hus på hjemmeadressen på 
dagen med fin opdækning indenfor og udenfor i den 
hyggelige have, hvor Frits tog imod i det fine vejr. 
Der var stuvende fuldt med familie og venner - her i 
blandt mange acteurs, som alle fik både fast og 
flydende lækkerier. Frits blev naturligvis hyldet med 
Acteurmarch. 
Acteuren ønsker STORT TILLYKKE.                  RedActeuren 
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Acteur, Ex-præsident Carl Gustaf 
Kehler Holst og acteur Margit 
havde GULDBRYLLUP 22. maj. 

Familie og venner mødte op på Øverødvej kl. 7 for 
at vække og hylde parret med flag, musik og sang til 
et seksmands orkester. 

  

Der var æresport, morgenmad, gammel dansk og 
bryllupsvals. Sådan! TILLYKKE ! 
   

KRONDIAMANTBRYLLUP 
Onsdag 27. juni havde Acteur, Æresmedlem, Ex-præsident 
Thomas Sørensen og hans Mona været gift i 65 år! 

 

 
         
RedActeuren 
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Det blev fejret på dagen 
med stor middag i Sø-
officers-foreningen på 

Kastellet, som viste sig fra 
den smukkeste side i den 
lune sommeraften under 

fuldmånens skær. 
Meget romantisk. 

65 år. Godt gået!  
Hemmeligheden?  

To ting i følge Mona: 
‘Leve længe nok - og 

kunne holde hinanden ud’

27. juni 1953

27. juni 2018

STORT TILLYKKE - og tak for en fin fest!



Acteuren 25 år 
Den otte-siders udgave (med acteur Signe Wassards bladhoved og masker) startede i 
sommeren 1993 med acteur Erik Wassard ved roret frem til ultimo 1994. 

                      Erik Wassard 

 

          

    

     Signe Wassard og Peer Møller 

  Jeres 7. RedActeur 
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Øvrige RedActeurer: 
- Peer Møller forår 1995 - januar 1997 
- Anders Nordentoft maj 1997 - september 2001 
- Susanne Krukov november 2001 
- Christian Philipsen december 2001 - august 2002 
- Jette Halling januar 2003 - januar 2005  
- Gorm Dannisboe Iversen maj 2005 -



Tirsdag 19. juni døde et af foreningens højtskattede 
medlemmer, H.H. Prinsesse Elisabeth 
Hun blev født den 8. maj 1935 i København som datter af Arveprins Knud (1900 - 1976) 
og Arveprinsesse Caroline-Mathilde (1912 - 1995). 
Elisabeth havde - som sin far - stor interesse for STUDENTERREVYEN, og var i Kgl. 
Mayestaits Acteurs det, man kalder “Overordentligt Medlem, Araber 1”.  
Som acteur gennem mange år var hun en trofast gæst til forestillinger og gallafester.  
Vi sender hendes familie en kærlig tanke. 

Ex-præsident Søren Thorborg 

Fra den nye Præsident                                              
Allerførst vil jeg takke Acteurerne for den hjertevarme modtagelse af min opstilling og 
valget til Præsident for Kgl. Mayestaits Acteurs ved generalforsamlingen 11.6.18. 
Meget har jeg set, hørt og prøvet – men IKKE præsidentembedet – og når Trump kan! 
Det har været en ualmindelig turbulent opgave for ekspræsident Benjamin, som trods alle 
odds , med stor ihærdighed og engagement  lykkedes med at få en forestilling på benene.  
Tak Benjamin – og alle medvirkende for det. 
Mit forhold til Kgl. Mayestaits Acteurs er mit hidtil længstvarende udenfor ægteskabet.  
Et forhold jeg har stor veneration for, hvilket er grunden til, at jeg takkede ja til posten. 
Med tanke på vores jubilæer i 2019, vil jeg gerne bidrage til gennemførelse af en ”old 
school” 90-års jubilæumsforestilling for også at hædre forgangne tider – interessant hvor 
aktuelle nogle ting stadig er!! 
Der er allerede nedsat en arbejdsgruppe bestående af Chresten Speggers, Gorm Dannisboe 
Iversen og undertegnede. Vi har afholdt vores første møde, og er i fuld gang med at finde 
skuespillere/acteurs og spillested. Det skal nok blive sjovt. Mere herom i næste nummer. 
Glæder mig til arbejdet i det kommende år. Er sikker på vi Trumfer! 
Ønsker alle en fortsat god sommer og på glad gensyn.                                   Præsidenten 

 

Præsidium 2018/2019: 
     Præsident: Kirsten Iversen               53 80 65 01                    kirive@hotmail.com 

Kvæstor: Carsten Hede               21 61 63 86                                        kma@hede.eu 
     Øvrige præsidiemedlemmer: 
  Gitte Nielsen               51 90 79 24                boggnielsen@info.dk 
  Wivi Dalmark               20 25 74 80          wivi@benzondalmark.dk 
  Frits Krog-Meyer               22 90 40 82                       krog-meyer@post.tele.dk 
    
Zouaveoberst: Kirsten Kongslev               21 60 89 80                  kirstenkongslev@gmail.com 
      KONGELIG MAYESTAITS ACTEURS´hjemmeside:                     www.studenterrevyen.dk 
Webmaster: Susanne Krukov                    20 67 54 80            webmaster@studenterrevyen.dk              
________________________________________________________________________________ 

Acteuren udgives af  KONGELIG MAYESTAITS ACTEURS´ Præsidium 
Ansvarshavende RedActeur:  Gorm Dannisboe Iversen  

tlf.: 39 69 45 01 - mobil: 53 65 95 01 - email: gordani@live.dk 
Tryk: Sangill Grafisk  -  Oplag ca. 300
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         KONGELIG MAYESTAITS ACTEURS 
 

Kongelig Mayestaits Acteurs 
Præsident Janni Nielsen 
Gadenavn og husnummer 
Postnummer og by 
 
Tlf.: xx xx xx xx 

Kongelig Mayestaits Acteurs 
Kvæstor 
Gadenavn og husnummer 
Postnummer og by 
 
Tlf.: xx xx xx xx 

Kongelig Mayestaits Acteurs 
Afsender 
Gadenavn og husnummer 
Postnummer og by 
 
Tlf.: xx xx xx xx 
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