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Referat fra Ordentlig Generalforsamling,
tirsdag den 11. juni 2019
Forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads 5, 1711 København V
Tilstede var:
Kirsten Iversen, Carsten Hede, Gitte Nielsen, Søren Thorborg, Gorm Dannisboe Iversen,
Hans Andersen, Tinne Hansen, Erik Skovby, Kim Preuthun, Susanne Krukov, Jette Halling,
Bente Tagge, Susanne Bærentzen, Georg Nielsen, Benjamin Lundberg, Thomas Wilhelm
Larsen, Birte Yde, Gustav Jakobsen og Sofie Elers Salman.
Præsidenten Kirsten Iversen bød velkommen.
Herefter blev de 2 fremmødte aspiranter Gustav
Jakobsen og Sofie Elers optaget som acteurer –
hvilket gik helt efter bogen og de blev iført deres
nye bånd.
Punkt 1.
Valg af dirigent:
Søren blev valgt som dirigent og Susanne som
referent – valgene blev modtaget.
Dirigenten konstaterede at indkaldelsen var
fremsendt mindst 4 uger før og konstaterede
generalforsamlingen som lovligt indkaldt.
Punkt 2.
Præsidiet aflægger beretning:
Præsidenten fortalte, at hun ønskede at 90 års jubilæet blev fejret og lod sig derfor vælge
som præsident, hvilket hun ikke har
fortrudt.
Gorm havde året før talt med
Chresten Speggers om ideen til 90års jubilæet at lave en retrospektiv
revy med numre fra de tidligere år,
hvilket han havde sagt, at han gerne
ville være med til.
Chresten blev taget på ordet og var
en glimrende instruktør, som var
god til at pifte de gamle numre op.
Kirsten mødte tilfældigt Pernille
Schrøder til Jazzfestival i Kongens
Have, hvor de talte om at det kunne
være en sjov ide, hvis Pernille var
med og hun kunne godt i den periode, hvor der skulle spilles. Der var henvendelser til mange
af de tidligere skuespillere i løbet af sommeren, og flere sagde ja, og desuden sagde både
kapelmester Kim Preuthun og lysmester Jan Felskov også ja, så der blev samlet et godt hold.
Endelig skrev Carl-Erik Sørensen revyens åbningsnummer, som Kim komponerede musik
til.
Det blev en rigtig god revy. Chresten instruerede og Pernille lagde stor energi og
professionalisme i dans og bevægelser.
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Alle andre deltog – Andreas med fundraising – kr. 95.000,- og han og Randi producerede et
meget flot program. Forhuset sørgede for udsolgte huse og at alle de praktiske ting
fungerede.
Før jul var der hyggelig komsammen i Hansens Familiehave med stegt flæsk, hvor mange af
de medvirkende deltog.
Nettolageret i Ringsted blev flittigt brugt , fremover husker præsidenten altid nøglen!
Gallafesten var flot arrangeret af bl.a. Søren Thorborg, Susanne B, Georg Nielsen og Wivi
med god mad udefra ved Kim Holmbom. En helt igennem festlig aften.
Kirsten og Gorm var inviteret og deltog i HKH Prins Joachims 50 års fødselsdagskoncert på
Sølyst med efterfølgende stående buffet. Foreningen overbragte den blå bog om foreningen
og en maske i guld. HKH Prins Joachim blev optaget i foreningen i 1990.
Beretningen blev godkendt.
Jette H. sagde tak for den fantastiske oplevelse det var at lave revyen. Sjovt og hårdt.
Gorm takkede Kim, som alene var den gennemgående musikalske leder for samtlige 11
medvirkende i revyen fra første solistprøver til de endelige forestillinger – hvor han var på
og deltog i samtlige numre.
Punkt 3.
Fremlæggelse af foreningens regnskab
Vi har p.t. 102 aktive medlemmer, hvoraf 67 pt. har betalt. Hertil kommer kontingentfrie
æresmedlemmer.
Det store rente- og gebyrbeløb skyldes Nets gebyr vedr. betalinger.
Acteuren er dyr i tryk og porto. Det blev foreslået at udsende via mail.
Det har tidligere været drøftet at udsende Acteuren elektronisk, men mange af de ældre vil
helst have den i papirform. Det har også været drøftet at man frivilligt kunne bede om at få
Acteuren på mail.
Præsidiet opfordres til at tage det op i den kommende periode og så evt. komme med et
udspil til næste generalforsamling.
Regnskabet blev herefter godkendt.
Punkt 4.
Fremlæggelse af revyens regnskab vedr. 2018
Regnskabet vedr. “Jorden går under” gav et stort underskud på ca. 46.000,- kr.
Årsagen var bl.a. flytning til nyt spillested, betaling for lys og lyd, samt en stor salsleje.
TrailerTV i Togene som ikke gav nogen respons. Det var desuden svært at sælge billetter
udover de store grupper, som vi plejer at få ind. Skuespillerne solgte ikke ret mange billetter
til deres familier og venner.
Lokalaviserne er det bedste medie til vores revy. Men de nåede heller ikke at komme med.
Fundraisingen var mindre end den plejer at være.
Prognose vedr. jubilæumsrevyen 2019 er et overskud på ca. 50.000,-. Her fik vi tilskud på kr.
95.000,- fra fondene. Kort spilleperiode – ikke ret mange udgifter og fem fulde huse.
Gyngerne og karrusellerne.
Regnskabet blev godkendt.
Punkt 5.
Indkomne forslag
Der var ikke kommet nogen forslag.
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Punkt 6.
Valg af Præsidium
Præsidenten Kirsten Iversen var på valg – blev genvalgt for 1 år.
Kvæstor Carsten Hede var på valg – blev genvalgt for 2 år.
Gitte Nielsen ikke på valg.
Frits Krog-Meyer ønskede ikke at fortsætte – Claus Reenberg blev valgt for 2 år.
Wivi Dalmark ønskede ikke at fortsætte – Pernille Kehler Brandstrup blev valgt for 2 år.
Claus og Pernille var forhindret i at være til stede, men havde givet Kirsten tilsagn om at de
gerne ville opstilles.
Alle blev valgt med stor applaus og uden modkandidater.
Punkt 7.
Valg af revisor
Lise Berrig blev genvalgt som revisor for 1 år.
Susanne Krukov blev genvalgt som revisorsuppleant for 1 år.
Carl-Gustaf Kehler Holst blev vagt som revisorsuppleantassistent for 1 år, da Dorthe Van
der Veer ikke var tilstede.
Hun blev derfor valgt som revisorsuppleantassistentaspirant for 1 år.
Lise Berrig ville til næste år sørge for at alle blev indkaldt til revisormødet.
Punkt 8.
Beretning fra diverse kommissioner og nævn
Traditionsefterlevelsesbesigtigelses-og vedligeholdelseskontrolkommisionen:
Jette Halling: Breve bør udsendes med majestætens billede (Trykkeren skal gøres
opmærksom på dette). Ellers godt tilfreds.
Hans foreslog at man benyttede tryk-selv-frimærker.
Fanebesigtigelseskommissionen:
Ældste Hansen (Tinne) besigtigede fanen. Fanens 60 års jubilæum 2017 var blevet glemt, så
hun opfordrede alle til at fejre Dannebrogs 800
års jubilæum på lørdag, den 15.6.
Tak til Tinne.
Generalforsamlingen blev ophævet i god ro
og orden.
Jubilæer i 2020: 60 år: HM Dronning
Margrethe og Beate Christensen.
50 år: Kirsten Iversen, Hans Andersen og Jan
Felskov.
Efter Generalforsamlingen var der rigeligt
med sandwich, øl, vand, snaps og slik, så
aftenen sluttede hyggeligt.
Serviceoplysning fra Søren Thorborg: Udtrykket ”Thespis´ kærre” fra optagelses-kantaten
refererer til en græsk teaterleder der i 500 f.Kr. rejste rundt med omrejsende teater på en
kærre.
“Vi har haft mange bekymringer, og ikke ret mange af dem er gået i opfyldelse.” (Mark Twain)

Kirsten Iversen
Præsident

Søren Thorborg
Dirigent
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Susanne Krukov
Referent

Kgl. Mayestaits Acteurs Præsidium 2019/2020

Carsten Hede, Claus Reenberg, Gitte Nielsen, Kirsten Iversen, Pernille Kehler Brandstrup

De to nye præsidiemedlemmer, Pernille og Claus, er gamle kendinge af Studenterrevyerne
og acteurerne.
Pernille har været vidt omkring i vores revyer gennem de seneste to årtier. Nævner i flæng:
Arbejdet med scenen, været rekvisitør, i gruppen for presse og PR, i lys og lyd, produktionschef, medlem af præsidiet og senere associeret præsidiemedlem med fokus på revyproduktionen.
Claus var instruktør på studenterrevyerne 2009 (“Hvad er meningen”) og 2010 (“Stueren”),
og var desuden på forfatterholdet i dem begge.
Ja, det er stærke alsidige unge kræfter, der er tilført præsidiet!
RedActeuren

Kontingentåret går fra 1. maj til 30. april det følgende år og er på kun kr. 200,- pr. person pr. år.
Indbetales til Danske Bank Reg. nr. 4280 konto nr. 4280 505 633
- eller på MobilePay 81161
Husk tydelig angivelse af navn ved betaling
Du kan også tilmelde dig Betalingsservice - detaljer fås hos Kvæstor Carsten Hede,
der også kan oplyse om kontingentsstatus - på mail: regnskab@studenterrevyen.dk
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Fanen
Som nævnt i Generalforsamlingsreferatet gjorde 40-års-jubilaren Tinne Hansen os
opmærksom på det glemte 60-års-jubilæum for vores fane, som vi fik 15. juni 1957.
Her er historien, fortalt af Eks-præsident No Sølberg i “Traditionsefterlevelsesbesigtigelses
& Vedligeholdelseskontrolkommisionens Betænkning 2004”:
“I 50´erne besluttede Ulrich Ravnbøl (og Jørgen Gamle Hansen, red.) at ansøge DanmarksSamfundet om en fane.
I denne kommision sad Prins Knud, som var en stor ven af Kongelig Mayestaits Acteurs.
Måske derfor blev ansøgningen
bevilget, og Ulrich og Gamle
var inde for at hente den ved
den årlige højtidelighed på
Valdemars dag.
Det blev derfor besluttet, at
oprette en fanebesigtigelseskommision, der skulle sørge for,
at fanen til hver en tid var i god
stand.
Kommisionens medlemmer
består af alle de, der hedder
Hansen, og talsmanden er den
- til en hver tid og lejlighed ældste Hansen. Der skal sørges
for, at fanen altid opbevares
sammen med en kasse Hof, for
at bevare fugtigheden”.

Fane-certifikatet findes sammen med Æreskunstnergalleriet
(pt i vores Netto-lager i Ringsted)
Fanen beror hos Præsidenten

RedActeuren

Tinne holder fanen højt
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Acteur HKH Prins Joachim 50 år

Præsidenten havde pakket
gaven ind i acteurfarverne
(her kun gengivet i S/H)

Præsidenten med ledsager var inviteret til champagne,
koncert og stående souper på Sølyst - Den kgl. Skydebane - i Klampenborg mandag d. 3. juni 2019.
Koncerten var en fødselsdagsgave fra en række
kunstnere, og den afspejlede Prinsens store smag for
klassisk musik; men også med enkelte indslag fra den
rytmiske verden.
Kronprins Frederik, Prinsesse Marie og Grevinde
Alexandra deltog også. Alle mindet på båndet!

Acteuren ønsker Prinsen STORT TIL LYKKE!
Prins Joachim blev optaget som acteur i revyen 1990 sammen med Kronprinsen.
Hele 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.
[Bonusinfo: Prinsesse Marie blev optaget i 2013, Grevinde Alexandra (daværende Prinsesse)
optaget 1997. Kronprinsesse Mary optaget 2008. HM Dronningen blev acteur 1960.]
RedActeuren
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Mindeord
Et acteur-fyrtårn er død, kun 79 år gammel
Acteur, eks-præsident Carl Gustaf Kehler Holst døde brat fredag 19. juli
Carl Gustaf startede i studenterrevyen 1973 i lyd- og lys-gruppen, og har
efterfølgende været vidt omkring i acteurfunktionerne: Valdhornist, scene,
produktionschef, præsidiemedlem i flere omgange, Præsident 1988-1990 og
idémand bag bl.a. 1997-revyen “Kærlighed ved næste blik”, en musikalsk
parafrase over Shakespeares “Helligtrekongersaften”.
Shakespeare var i øvrigt Carl Gustafs store kærlighed og interesse. Han
analyserede hans historie, hans dramaer og de forskellige oversættelser ned til den midste
detalje. Og han elskede og var velbevandret i teaterformen commedia dell’arte.
Carl Gustaf sprudlede af ideer til opsætning af teaterstykker! Både i acteur-regi og privat.
Han opsatte i 00´erne en række forestillinger i “Teltet i haven i Holte”, hvor undertegnede
havde æren og fornøjelsen at instruere. Ét af dem var (den originale) “Helligtrekongersaften”.
Det var unikt at samarbejde med Carl Gustaf - denne altfavnende, musikalske, teaterelskende, lune, godmodige “bamse”, der godt nok skulle holdes lidt nede, når ideerne tog
overhånd! TAK, for dejlige stunder, Carl Gustaf - du vil blive stærkt savnet!
RedActeuren

Nyt fra Præsidenten
Vort nye præsidium har i juni afholdt det første og yderst konstruktive møde - tak - ikke
mindst til Pernille og Claus. Det resulterede bl.a. i at vi, efter alt at dømme, allerede nu har
nyt spillested på plads til revyen 2020. Er glad for at kunne fortælle, at arbejdet med at finde
instruktør, skuespillere, tekster osv. også så småt er gået i gang - men mere herom i næste
nummer.
Præsidenten

Til Lykke
Acteur, eks-præsident (i to omgange!) No Sølberg fyldte 80 år søndag 28. Juli 2019.
Acteuren ønsker STORT TIL LYKKE.
RedActeuren
Præsidium 2019/2020:

K ONGELIG M AYESTAITS A CTEURS
Præsident:
Kirsten Iversen
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Carsten Hede
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