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Referat fra Generalforsamling 7. juni 2022
Aftenen indledes med optagelsesprøve af 5 tilmeldte aspiranter:
Maria Garde (instruktør), Helene Walther (Bar), Charlotte Duus (Skuespiller), Anders Ejlev (lys/lyd),
August Birk (forfatter).
Alt med musikledsagelse af Kim Preuthun, som harmonikaen med. Fem aspiranter træder frem:
Kan vi mon optage dem i denne forsamling?
Aspiranterne kan slet ikke synge de velkendte melodier… suk
Anders tog virkelig ”resten i håret” bogstaveligt
Aspiranter synger Acteur-Marchen ganske fint.
Alle aspiranter er blevet optaget! Hurra!
Forsamlingen holder herefter 1 min. stilhed for Acteurer, der desværre har forladt os siden sidst.
Dagsorden for dagens generalforsamling
1. Valg af dirigent
Povl Dons Christensen blev valgt og kunne konstatere at indkaldelse til årets generalforsamling var
lovlig og rettidig.
2. Præsidiet aflægger beretning
Præsidenten aflægger beretning på vegne af præsidiet. Der har været meget tumult grundet corona,
men vi fik endelig stablet forestillingen på benene. Vi fik holdt juleflæsk i Hansens have som
forventet. Corona prægede forestillingen hele vejen til sidste dråbe. Skuespillerne fik nemlig alle
Corona lige inden premieren, og første forestilling blev derfor udskudt. Nachspiel og Gallafest måtte
desværre også aflyses.
Alle har fået tilsendt Acteuren inkl. arrangementer og tilmeldingsprocedurer. Kirsten sagde P..!
Nej hov undskyld, det var pip.
(Se hele Præsidentens beretning nedenfor, red.)
Susanne Krukov siger: Hun blev blandet ind blandt journalister fra Publicistklubben, som syntes
revyen var god og de vil gerne tilbage, så hun foreslår en form for arrangement, hvor de kan blive
inviteret igen.
Søren Duus siger: Han har holdt revyaften for sine venner og mange af dem sagde, det var den bedste
revy de havde været med til.
3. Kvæstor fremlægger det reviderede foreningsregnskab til godkendelse
Der er bekymringer om hvorvidt der skal føres tiltag for at kontingentbeløbet kan opkræves.
Der opfordres til at den skal køres via PBS. Årets resultat er gået op, Hurra. Regnskabet er godkendt.
4. Kvæstor fremlægger det reviderede revyregnskab til godkendelse
Gorm siger RIP til årets regnskab. Alle griner. Revy Regnskabet er blevet godkendt.
5. Indkomne forslag
Povl har indsendt et forslag vedr. lovene: Da rettelserne KUN fremmer forståelsen af lovenes
ordlyd, foreslår Kirsten selv at lave ændringerne.
Desuden manglede punkt 7! En tyrkfejl i.f.m. en revision som nu er genoprettet = 7. Agenda.
Kirsten har ligeledes to steder rettet ordet at til af for at sætningen giver grammatisk mening. Endelig
indsættes ordet ‘årligt’ en tredje gang i paragraf 6 for at det igen giver mening.
Alle rettelser blev godkendt af generalforsamlingen.
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Der er et forslag fra præsidiet.
Erik Wassard anmodes om at blive gjort til æresmedlem af præsidiet. Kirsten giver sin begrundelse
for dette. Forsamlingen godkender denne beslutning med et enstemmigt JA, tilsat klapsalver.
(Se Kirstens begrundelse side 5, red.)
6. Valg af præsidium
Præsidenten er på valg hvert år. Kirsten Iversen genopstiller til præsidiet
Kvæstor er ikke på valg. Lise Berrig fortsætter 1 år
Rasmus Rask Walther er på valg og han genopstiller
Pernille er på valg og ønsker ikke at fortsætte
Carsten Scheuer er på valg og ønsker ikke at fortsætte
Gustav Jakobsen er ikke på valg, fortsætter 1 år
2 nye medlemmer stillede op til præsidiet:
Per Thomsen for 2 år
Anders Ejlev for 2 år
Rasmus bliver den nye præsident mens Kirsten holder ham i hånden
Kirsten forbliver i præsidiet. 1 år
Alle valg blev enstemmigt vedtaget ved akklamation!
7. Valg af revisor
Carsten Hede genopstiller.

Susanne Krukow er revisorsuppleant.
Maria Garde stiller op til revisorsuppleantassistent.
Det er godkendt.
8. Beretninger fra diverse kommissioner og nævn
Jette aflægger beretning. Vi elsker de ting vi skal og de ting
vi ikke skal. Traditionerne er i den grad blevet håndhævet.
Fanen skal tilses og det bliver gjort af den ældste
tilstedeværende Hansen. Dette er i dag Tine Hansen, datter
af Jørgen ‘Gamle’ Hansen. Fanen er besigtiget og
godkendt.

9. Eventuelt
Maria Garde spørger hvad der forventes af novicerne. Bl.a. hvor de finder lovene osv. Dette vil blive
tilsendt til dem nu her efter de er blevet optaget i legen. Kvæstor fortæller en god joke! De kan
allerede Acteur marchen. De skal aktivt deltage og holde øje på forskellige sociale medier,
hjemmeside, Acteuren mm. Maria synes det er fantastisk at KMA eksisterer, men hun vil gerne se at
flere unge deltager i forsamlingen. Gustav nævner at der er tiltag i gang for at få flere unge
interesserede i revyen. Rasmus giver et fint referat af de tiltag som præsidiet planlægger for at
vedligeholde interessen og lade interessen vokse for foreningen. August nævner at han kender flere af
de rigtige mennesker. Gustav tager fat i August efter mødet og får draget ham ind i Propaganda
Regimentet (PR) for at få flere unge med og komme ud med ordet for revyen.
Dagsorden er gennemført og Kirsten får ordet igen.
Tak for god ro og orden, tak til Povl Dons som dirigent. Tak til Gustav Jakobsen som referent, Tinnes
favorit nevø. Kim spiller os ud.
Generalforsamlingen er vel overstået.
Kirsten Iversen
Povl Dons Christensen
Gustav Jakobsen
Præsident
Dirigent
Referent
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Præsidentens beretning v. generalforsamling 7/6 ’22
Et min. stilhed for Acteurs som ikke længere er blandt os:
- Anne-Marie Stevelt Natousch -21.9.21
- Jytte Døssing – 24.11.21
- Torben Ulrich Zahle (Gris på gaflen ’62) – 5.22
- Lisa Marie Østergaard ( Søren Duus hustru) 12.04.22
Gr. corona-efterdønninger blev sidste års generalforsamling afholdt
exceptionelt sent 28.august kl. 12.00.
Til gengæld lykkedes det Præsidiet at kombinere og genoptage en
bevaringsværdig tradition i form af ØL-ejr. Takket være Pernille
Kehler Brandstrup og Ingrid Krog-Meyers ihærdige indsats og Ingrids
store gæstfrihed fik vi en herlig dag i strålende vejr og ditto studenterhumørs i smukke landlige omgivelser ved Borup.
Revyen’21 måtte droppes – men vi fornyede kontrakten med
TeaterPlay i den sikre forvisning, at NU var vi på vej ud af
coronatiden! Og gik i gang med revyarbejdet.
- Maria Garde havde endnu engang sagt ja til at instruere og var

derfor i spidsen for
- en vellykket audition 26.sept. på TeaterPlay. Her blev skuespilholdet suppleret med fire
nye talenter idet Dennisalias var trofast fulgt med fra ’21-audition.
- 10. okt. havde vi Kick-off møde med produktionshold og skuespilhold på Hanssted Skole,
hvor de fleste prøver frem mod revyen blev afholdt.
Juleflæsk blev traditionen tro gennemført i Hansens gl. Familiehave 7. dec. og her blev
skuespillerne fotograferet og præsenteret for de forventningsglade Acteurer.
Coronaen lurede under det hele frem mod revyen ! Den medførte restriktioner og stor
usikkerhed/nervøsitet om gennemførelsen af revyen.
Ved juletid diskussion i hele produktionen : Tror vi på det – holder planen?
Det tapre hold vendte tilbage efter nytår – men vi måtte skubbe revystart 14 dage til d.15.2.
og kunne desværre ikke forlænge ind i marts, da salen var optaget.
Daglige quick-tests og stram disciplin holdt tropperne på benene til årets maskebal!
Da vi nåede februar var samtlige optimistiske og positive skuespillere, pianist og instruktør
desværre også coronapositive!!! Vi måtte udskyde generalprøven endnu en uge og endte med
at spille 7 forestillinger i løbet af de 2 sidste uger i februar.
Revyen blev et absolut hit og havde fortjent at blive spillet alle 4 uger som planlagt!
Roserne var mange fra både garvede revygængere og unge venner af skuespillerne.
Tak til tekstforfatterne, Maria og holdet for en super forestilling.
Produktionsholdet omkring skuespillerne viste sig at blive meget lille og blev desværre
også ramt da vores produktionschef Pernille blev nedlagt i nov. med alvorlige
hjerteproblemer.
Lykkedes ikke præsidiet at finde nye hænder nok, til at hjælpe og støtte undervejs hele
revyforløbet. Tordenskjolds soldater havde pænt travlt sammen med lys og kostumier.
Forhuset hjalp til det bedste de havde lært og det lykkedes også (takket være driftige
acteurer og Maria) at afholde tre improviserede og meget hyggelige aftener på TeaterPlay:
”Nachspiel” efter generalprøven, Hygge efter Premieren og ”hulke-af-fest” efter sidste
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forestilling incl. uddeling af div. priser til skønne mennesker som havde gjort sig særlig
bemærket i.f.m. revyen.
OG vi lykkedes med både Program og gennemførelse af både nyt billetsystem og
tilmeldingssystem m. betaling via kma.nemtilmeld.dk. Begge dele ser ud til at fungere.
- At vi så grundet Corona var nødt til at aflyse alle egne festligheder blev et vilkår!
TIL GENGÆLD:
- Fik vi arrangeret billetter til årets Cirkusrevy og senest Helsingørrevyen!
Begge var en succes – den korte varsel betød begrænset tilslutning
Apropos tilmeldinger som alle oplyses via Acteuren!
Års ønske om nedskæring af omkostninger – dyreste post i foreningen!!
Siden januar ’22 har vi efter laaangt tilløb og personlig henvendelser til alle medlemmer,
udsendt Acteuren elektronisk via personlig mail vedhæftet link til medlemsbladet.
Senest indkaldelse til Generalforsamlingen.
10 medlemmer har ønsket stadig at modtage Acteuren postomdelt.
Usikkerhed om modtagelse: Respons: hvornår er det? Hvordan melder jeg mig til? Hvor?
OSV.
Sluttelig vil jeg takke præsidiet og fremfor alt dig Rasmus for det kæmpe arbejde, du har
lagt i forbindelse – ikke mindst med revyen.
(tak til Gorm for din trofaste hjælp – uden dig havde jeg ikke klaret min del)
Tak til alle øvrige involverede for endnu et år, hvor vi fik opfyldt vores ønsker om at
gennemføre årets revy iblandet socialt samvær i foreningens traditionsrige sammenhænge
gennem året. (dog meget begrænset gr. I ved hvad!)
Præsidiet har lært meget i det forgangne år og det er mit håb at det fremtidige præsidium med
klart blik mod formidling og fornyelse også kan få den yngre generation med i hele konceptet
- såvel skuespil som det sociale foreningsliv!
Kirsten Iversen

Erik Wassard æresmedlem
Erik blev Acteur i 1974 og var redaktør af revyprogramerne 1976-87 samt 1993. Han løftede
kvaliteten betydeligt (annoncer og glittet papir), og stod for det nok flotteste og mest
omfangsrige program i forbindelse med vores 50 års jubilæumsforestilling “Han, Hun og
Hamlet” i efteråret 1979. Programmet er på 36 sider og fortsat en evig kilde til information om
Studenterrevyen gennem tiden.
Også som lokalhistorisk forfatter er Eriks viden om de københavnske kringelkroge utømmelig.
Med denne viden - kombineret med en levende fortælleevne og stor humoristisk sans - har han
gennem årene oplyst og underholdt Acteurerne - især på Øl-ejrene.
Erik var den første RedActeur af Acteuren (1993-95) og blev i 1993 valgt ind i Præsidiet som
“Krønikeskriver” og foreningens arkivar.
Ved Nachspiels, Gallafester og Øl-ejre har vi altid glæde af hans dedikerede, festlige og finurlige
selskab samt klangfulde røst i bl.a. “Halvan” og som yndet forsanger til fællessangene.
Erik Wassard er acteur ind til benet!

->
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Præsidiet indstiller til Generalforsamlingen at udnævne Erik til Æresmedlem i Kongelig
Mayestaits Acteurs, og håber på Generalforsamlingens opbakning.
Grundet lidt svigtende helbred kunne Erik desværre ikke møde op her i dag.
Kirsten Iversen, Præsident
PS:
Meddelelsen om udnævnelsen, talen og en flaske portvin blev afleveret på Eriks adresse kort
efter Generalforsamlingen.
Samme dag sendte Erik denne mail:
Kære Præsident Kirsten og RedActeur Gorm!
Tak for æren at blive udnævnt til æresmedlem. Jeg er helt
overvældet, det er vel nok dejligt sådan at blive kåret til
æresmedlem af vor ærværdige forening, det glæder mig utrolig
meget. Og tak for de meget smukke ord, der fulgte med – samt
for den særdeles festudsmykkede flaske.
Det var vel nok flovt, at jeg sådan lå og snuede under min
edderdunsdyne, da I meldte jeres ankomst her i dag, men jeg
sover næsten hele dagen i min stærkt forældede tilstand nu.
Og Lone med. Så hun måtte lukke op for jer i sit natantræk.
I må endelig hilse hele foreningen og præsidiet fra mig. Jeg har
savnet jer her i den seneste tid – men det er jo livets gang.
Kan I nu have det godt. Vi er altid student fra i år!
Kærligst
Erik
(Red)Acteuren ønsker Til Lykke !

Den nye Præsident har ordet
Sikken en god ordentlig generalforsamling vi havde. Ja, det var en
stor fornøjelse med nye medlemmer til optagelse, og de bestod, og
samtidig var min oplevelsen en positiv stemning under hele
generalforsamlingen. Da vi kom til ”eventuelt”, synes jeg at det var en
herlig debat om hvorledes vi engagerer flere og de får flere nye
kræfter ind i vores forening.
Det er en stor ære, og med en vis ærefrygt, at jeg går til opgaven som
nyvalgt præsident. Heldigvis er vi et godt præsidium, hvor vi allerede
har haft flere gode præsidiemøder.
Dog skal der lyde en stor og meget hjertevarm tak til den afgående
præsident, Kirsten. Kirsten har slidt og slæbt for at få foreningen og
revyen styret igennem et tumultarisk farvand, hvor Corona,
nedlukninger, aflysninger, omlægninger, manglende folk har været mere reglen end
undtagelsen. Det er et kæmpe arbejde, som der er lagt for dagen – så mange tak Kirsten.
Havde du ikke haft den kampånd, havde vi ikke kunne holde vores foreningsarrangementer
og siden også spillet en revy. Jeg tror, at Kirsten er en af de få som kan styre os igennem en
sådan tid, fordi Kirsten har en stor erfaring med foreningen og dens gang.
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Selvfølgelig er præsidenten ikke alene, ej heller Kirsten, så jeg vil også gerne takke det
afgående præsidie for deres store indsats i den forgangne periode.
”Hvordan vi får flere med i foreningen?”, som der blev snakket om til generalforsamlingen,
taler lige til mit hjerte, og så heldigvis taler det også til mange andre i vores forening.
Nu har vi et nyt præsidie, hvor vi alle står klar ved startlinjen som kåde galopheste. Hvad
skal vi så? Jo, vi vil arbejde med 2 hovedspor.
1. Give foreningen, Kongelig Mayestaits Acteurs, mere aktivitet igen, uden vi glemmer
traditioner, og samtidig gør plads til nye gode kræfter.
2. Medvirke til at Studenterrevyen får mere nyt blod og vi får mere nyt publikum
Begge dele er nogle store mål, som vi
allerede er i gang med at starte op.
Vi tror ikke, at det hele er ordnet med
et trylleslag, men det er et langt træk,
for at flere ude fra vores egne rækker
ser os igen.
Men første arrangement er indkaldt,
ganske som traditionen foreskriver:
Kongelig Mayestaits Acteurs Ølejr,
tredje søndag i august 10:52.
->
Vi har også allerede fået vores nye
produktionsleder team: Christina
Sørensen og Monika Mazurek, begge
kendte Acteurs, som vil være den
næste revys produktionslederpar.
Christina og Monika foreslog, at vi
skal forsøge at samle rollerne i
produktionen, som par. Altså at der er
to personer til samme rolle.
Eksempelvis et regissør-par osv.
Herved kan vi arbejde målrettet på at
får flere ind, vi bliver ikke så sårbare,
og vi kan bruge både erfarne og nye
sammen – EN ACTEUR HAR JO
INGEN ALDER – KUN MERE
ELLER MINDRE ERFARING!
Præsidiet bakker helt op om idéen, og
vi arbejder sammen så vi kan lykkes
sammen. Derfor har vi lavet en
ansvarsfordeling, hvor præsidiet har
det overordnede ansvar, og
produktionsledelsen har det overordnede ansvar for produktionen, og referer til præsidiet.
Jeg håber med disse ord, at kunne vise jer, at vi i præsidiet alle er hoppet i arbejdstøjet for at
få opgaverne udført, og sikre endnu en skøn sæson i Kongelig Mayestaits Acteurs med fest,
traditioner, glæde og samvær.
Jeres præsident, Rasmus
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Foreningens Æresmedlemmer
Rækken af Æresmedlemmer pr. 7. juni 2022:
Nulevende Æresmedlemmer:
- fhv. præsident Niels Hummeluhr
- fhv. kvæstor Niels Krognos
- fhv. præsident Gorm Dannisboe Iversen
- billetchef Susanne Krukov
- garderobechef Frits Krog-Meyer
- fhv. præsident Søren Duus Østergaard
- kronikør Erik Wassard

Afdøde Æresmedlemmer:
- fhv. præsident Otto ((BOB) Smith
- visesanger fru Karen Glargaard (født Berntson)
- visesanger fru Kirsten Fogtmann Caroc
- fhv. præsident Jørgen E.O. GAMLE Hansen
- sceneinstruktør, operasanger Ole Walbom
- fhv. præsident H.O. Hansen (HOF)
- fhv. præsident Eigil Jensen
- gastronom Eiler Jørgensen
- forfatter Mogens Dam
- civilingeniør Jens Rud Hansen (GOKKE)
- fhv. præsident, pianist, komponist Erik Ryge
- pianist & komponist Jørgen Storch
- fhv. præsident Thomas Sørensen
- fhv. præsident NO Sølberg

I følge §4 i foreningens love
kan et medlem “optages
som Æresmedlem af en
generalforsamling med 2/3
af de mødendes stemmer.”

HUSK KONTINGENT
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 Lise Berrig,
der også kan oplyse om kontingentsstatus - på mail: regnskab@studenterrevyen.dk

K ONGELIG M AYESTAITS A CTEURS
Præsident:
Rasmus Rask Walther
Kvæstor:
Lise Berrig
Øvrige præsidiemedlemmer:
Kirsten Iversen
Gustav Jakobsen
Per Thomsen
Anders Ejlev
Zouaveoberst:
Vacant

Præsidium 2022/2023

27 57 59 47
20 65 57 24
53 80 65 01
26 13 28 13
40 51 55 66
40 58 37 15

KONGELIG MAYESTAITS ACTEURS´hjemmeside:
Webmaster:
Susanne Krukov
20 67 54 80

rasmus@rask-walther.eu
regnskab@studenterrevyen.dk
kirive@hotmail.com
fe12gusjak@gmail.com
thomsen-per@hotmail.com
andersejlev@gmail.com
www.studenterrevyen.dk
webmaster@studenterrevyen.dk

STUDENTER
Acteuren udgives af KONGELIG MAYESTAITS ACTEURS´ Præsidium
REVYEN
Ansvarshavende RedActeur: Gorm Dannisboe Iversen
mobil: 53 65 95 01 - email: gordani@live.dk
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