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Til stede i salen var 25 personer.
Generalforsamlingen begyndte med at Kirsten Iversen bød velkommen, hvorefter der var
den traditionelle optagelsesprøve af novicer. Kim Preuthun spillede til på harmonika.
Peter Engholm, Kenneth Kreutzfeldt
og Carsten Scheuer bestod prøven,
fik deres bånd og var dermed
berettigede til at deltage, ytre og
opstille ved Generalforsamlingen.
1. Valg af dirigent
Søren Thorborg blev enstemmigt og
uden modkandidat valgt som
dirigent og overtog derefter
klokken.

Kenneth, Carsten, Peter

2. Præsidentens beretning
Kirsten Iversen berettede, at 2 præsidiemedlemmer Claus Reenberg og Pernille Kehler
Brandstrup var forhindret i at deltage i generalforsamlingen.
Årets første møde med det siddende præsidium fandt sted 20.6. Her drøftede man spillested
og det viste sig, at Cafe Liva havde plads i kalenderen og der blev efterfølgende hurtigt lavet
en aftale med kunstnerisk leder, acteur Jacob Morild.
Instruktør Maria Garde blev valgt til at instruere revyen 2020 og audition blev afholdt på
Teater Play, hvor Christina Sørensen havde lånt os lokalerne.
Kirsten havde fået lov til at deltage i audition, og det havde været en stor oplevelse at høre,
hvor forskelligt 14 ansøgere havde fortolket den samme tekst. 4 skuespillere blev valgt.
Herefter blev der indkaldt til forfattermøde, som blev afholdt i Teater Republique’s forhal.
Julekomsammen blev afholdt med stort fremmøde i december måned i De små haver i
Pilealle.
I januar 2020 blev prøverne afholdt på AFUK – et velegnet prøvested, som vi har brugt
mange gange før.
Pernille Kehler Brandstrup sagde ja til at være produktionschef og billetsalget v. Susanne K.
og Kirsten afholdt møde med restauranten på Cafe Liva, hvorefter billetsalget begyndte.
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Revyen blev meget vellykket og generalprøven med nachspiel blev afholdt på Cafe Liva,
hvor Tapa del Toro stod for serveringen. Dejligt afslappende for præsidiet.
Gallafesten blev afholdt i Klærkesalen med et fint fremmøde – stor tak til alle der deltog i
arbejdet før, under og efter.
En vellykket Hulke-af fest blev også holdt på Cafe Liva. Oprydning dagen efter.
Da vi er den eneste revy der har gennemført en spilleperiode i foråret og sommeren 2020
mente Kirsten, at vi er berettigede til at stille op i samtlige kategorier vedr. nomineringer til
”årets revy”.
Dronningens fødselsdag blev aflyst. Vi skulle have deltaget på slotspladsen med paraplyer
som ved sidste store fejring (50-års fødselsdagen) men i stedet viste Gorm Dannisboe en
autentisk video fra denne fejring med optagelser fra slotspladsen og fra Det Kgl. Teater. *
Kirsten mindedes de afdøde medlemmer Carl Gustaf Kehler-Holst , Thomas Sørensen og
NO Sølberg , som alle har været mangeårige medlemmer af KMA og alle har været
præsidenter – No endda af 2 omgange.
Kirsten takkede til slut for den dejlige revy og tak til alle for det fantastiske sammenhold og
den gode stemning under revyen.
Kommentarer fra Povl Dons Christensen:
Tak til præsidenten for betænksomt at have placeret revyen lige inden pandemien.
Generalforsamlingen holdes normalt på en kongelig fødselsdag, men det var der ingen af
27.8. Povl afleverede en længere liste til Kirsten med andre kendisser som havde fødselsdag.
3. Kvæstor fremlægger revideret foreningsregnskab til godkendelse
Carsten Hede fremlagde foreningens regnskab. Årets resultat er negativt, men mindre
negativt end de 2 foregående. Desuden er der efterfølgende kommet lidt flere kontingenter
ind.
Den største udgift på regnskabet er tryk og udsendelse af Acteuren. Det blev vedtaget, at der
skal gøres en indsats for at få medlemmerne til at modtage en mail, når Acteuren er lagt på
foreningens hjemmeside www.studenterrevyen.dk, så man undgår så meget porto som
muligt.
Regnskabet blev herefter godkendt.
4. Kvæstor fremlægger revideret revyregnskab til godkendelse
Regnskabet for jubilæumsrevyen 2019 blev fremlagt. Billetindtægten var mindre end
normalt, men der blev kun spillet 5 forestillinger i Huset i Magstræde. Det samlede resultat
var dog et pænt overskud pga de store legater i forbindelse med jubilæet og desuden lav leje
og meget få udgifter til selve forestillingen.
Regnskabet blev herefter godkendt.
Kvæstor oplyste herefter, at revyen 2020 vil generere et underskud på ca. 50.000,-. Det
skyldes bl.a. mindre legater og en større udgift til scenen.
Kirsten var glad for at diverseposten var på kr. 0,-.
Carsten Scheuer (forfatter) påpegede, at regnskabet i 2017 ikke havde overensstemmelse
mellem aktiver og passiver. Kvæstor påpegede, at det skyldtes af egenkapitalen stod på kr.
0,-. Tyrkfejl, der vil blive rettet.
Regnskabet blev herefter godkendt.
3

5. Indkomne forslag
Ingen forslag, men en eventuel hævelse af multken (strafbetaling for glemt ordensbånd) blev
fremført hævet fra kr. 5,-. Præsidiet fastsætter prisen iflg. lovene.
Randi Jørgensen gjorde opmærksom på, at ikke-medlem var blevet opkrævet mulkt
(Kenneth) som han havde betalt (idet han efter eget udsagn betragtede det som en donation).
6. Valg af præsidium
Kirsten Iversen var som Præsident på valg (vælges for 1 år ad gangen).
Der var ingen modkandidater og hun modtog valget med stor applaus.
Det øvrige præsidie:
Carsten Hede sidder 1 år endnu
Gitte Nielsen går af og genopstiller ikke
Tak Gitte for din indsats
Pernille Kehler-Brandstrup sidder 1 år endnu
Claus Reenberg går af 1 år før tid (nyt medlem skal vælges i hans sted)
Præsidiet mangler således 3-5 medlemmer :1 for 1 år og 2 for 2 år
Rasmus Rask Walther, Carsten Scheuer og Ingrid Krog-Meyer stillede op og blev alle valgt
med stort bifald.**
7. Valg af revisor og suppleant
Revisor Lise Berrig blev genvalgt, Susanne Bærentzen blev valgt som suppleant og Jette
Halling blev valgt som revisorsuppleantassistent.
8. Beretning fra diverse kommissioner og nævn
Ældste tilstedeværende Hansen – Tinne Hansen - besigtigede fanen og konstaterede at den
var blevet opbevaret på en ordentlig måde, påpegede dog en løs tråd.
Jette Halling godkendte, at det hele var foregået på den helt rette måde i henhold til
Traditionsefterlevelsesbesigtigelses-og vedligeholdelseskontrolkommissionens betænkning.
9. Eventuelt
Kirsten oplyste, at vi spiller på Cafe Liva fra 1 – 21. februar 2021 med indrykning mandag
den 25. januar.
Det er ikke vedtaget endnu, hvilke dage og tidspunkt der spilles på, men det bliver vedtaget
snarest. Desuden skal der indkaldes til Audition og forfattermøde.
Maria Garde bliver igen revyens instruktør.
Kenneth Kreutzfeldt står igen for lys og scene.
Pernille Kehler-Brandstrup er produktionsleder assisteret af Randi Jørgensen.
Præsidiet undersøger, om gallafesten kan afholdes lørdag den 13.2.2021 og Jette Halling
foreslog, at Katja Dyring underviser i lancier.
På grund af Corona oplyste Kenneth, at der p.t. er reduceret til 48 pladser i salen (hvis man
er en gruppe på 8 kan man få et bord samlet og dermed kan man
være lidt flere). Men udgangspunktet er 48 og vi ved ikke, om der
sker ændringer, inden vi skal spille.
Gorm oplyste, at Kgl. Mayestaits Acteurs Forhandlingsprotokol
startede i 1933. Det er interessant og sjov læsning!
I referatet fra Præsidiemødet 20.09.1946 fremgår det, at Æresdirigent
Bernhard Schepler havde skænket en dirigentklokke til foreningen.
Den er fremstillet i drevet sølv med inskription: Kgl. Mayestaits
Acteurs, har skaft af elfenben og er stående på en fod af ibenholt.
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Ingen yderligere bemærkninger, så dirigenten nedlagde sit hverv og Kirsten sluttede
generalforsamlingen.
Bagefter var der fællesspisning og hygge.
Kirsten Iversen
Søren Thorborg
Susanne Krukov
Præsident
Dirigent
Referent
* PS fra Præsidenten: Vedr. pkt 2. Glemte i min beretning: I forbindele med Dronning

Margrethes 80-års dag: Præsidenten sendte et håndskrevet vers med lykønskninger til vort
overordentlige medlem samt en ”selfie” iført paraply i acteurfarver, til brug for det smukke
puslespil – portræt af Dronningen – der blev fremstillet i løbet af dagen d.16.4.20.
** PPS fra Præsidenten

Præcisering vedr. pkt. 6. Valg af Præsidium: Præsidenten vælges for 1 år ad gangen.
Øvrige medlemmer for 2 år ad gangen, men altid forskudt så ikke alle går af samme år.
Derfor ser valglisten for 2020/2021 ud som følger:
Kirsten Præsident - 1 år
Carsten H. - endnu 1 år
Pernille - endnu 1 år
Ingrid - 1 år (erstatter Claus Reenberg, som måtte melde fra)
Carsten S. - 2 år
Rasmus - 2 år

Præsidenten har - fortsat - ordet
Allerførst STOR TAK for valget til præsident
endnu et år og tak til alle de nye præsidiemedlemmer, der så velvilligt stillede op.
En meget vellykket generalforsamling.
Det var derfor en meget glad præsident, der
straks ved første præsidiemøde 10. september
kunne sætte præsidiearbejdet i gang både for
foreningen og især vores kommende revy.
Vi har haft forventningsafstemnings møde
med instruktør og PR afd. og 1. november
afholdtes Audition på Musikskolen i Hvidovre. Rasmus havde skaffet os adgang og var
primus motor for afviklingen incl. indkaldelse, mødeplan m.m.m. for alle aspiranter.
I coronaens lys var alle forholdsregler taget, og det blev en oplevelsesrig dag fyldt med
talent og “biodiversitet” hos de unge.
De mange talenter betød spænding til det sidste og Maria har nu sat et stærkt hold. Tillykke.
Næste step er forfattermøde d. 17. november. Evt. virtuelt afhængig af deltagerantal!
Sidste fællesarrangement i år bliver vores Juleflæsk, som vi selvfølgelig stadig håber kan
afvikles – men vi må se hvad stjernerne og coronaen siger.
Præsidiet fortsætter ufortøvet arbejdet frem mod Studenterrevyen 2021 og glæder os til at se
jer alle igen.
VI TROR PÅ STUDENTERREVYEN - VI ER PÅ RETTE VEJ 🎭
Præsidenten
5

Audition til revyen 2021
18 var tilmeldt audition på Hvidovre Musikskole søndag d. 1. november.
13 mødte op og fremviste deres talenter. Stor tak til alle!

Alt foregik i behørig
‘corona-afstand’

Med Kim Preuthun ved
flyglerne gennemførtes
auditionen over en hel
søndag - han havde travlt!
Maria Garde, som instruerede her i 2020, har også
sagt ja til at instruere
2021-revyen, og bliver
assisteret af sin mand, Nis
Pedersen, som stemmecoach.
Maria har været i tænkeboksen og har netop
udvalgt de fire spillere.

Se hvem side 8
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Så er der “Juletræf” 3. december 2020, kl. 18.30
Hansens Gamle Familiehave, Pile Allé 10-12, 2000 Frederiksberg
Vi byder på stegt flæsk og persillesovs og
1 øl/vand.
Kom og mød gamle acteurs - herunder
revyholdet for 2021.
Arrangementet er gratis - det hjælper,
hvis du har betalt kontingent!
Tilmelding senest 29. november til
Susanne Krukov
på Tilmelding@studenterrevyen.dk

Præsidiet

Studenterrevyen 2021
Vi spiller igen hos Jacob Morild på

Spilleperiode:
Tirsdag

2. februar

Onsdag 3. februar
Torsdag 4. februar
Fredag 5. februar
Lørdag 6. februar

Generalprøve og
Nachspiel for Acteurs
Premiere
Forestilling (reserveret)
Forestilling (reserveret)
Forestilling (reserveret)

Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag.

10. februar
11. februar
12. februar
13. februar

Forestilling
Forestilling
Forestilling
Gallaforestilling med Gallafest i Klærkesalen

Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

17. februar
18. februar
19. februar
20. februar

Forestilling
Forestilling
Forestilling
Forestilling og Hulke-af

Mere om spilletidspunkter, Generalprøve, invitationer til Nachspiel og Gallafest
kommer i januar-udgaven af Acteuren.

Venligst bemærk: Mulighederne for gennemførelsen af alle
arrangementer, fester og forestillinger m.v. sker med forbehold for
myndighedernes til enhver tid gældende corona-restriktioner.
Hold øje med vores FaceBook-side og vores Hjemmeside.
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Skuespillerne i Studenterrevyen 2021

Anna Sampson, Sebastian Sørensen, Dennisalias Villas Crystallando-Vinzintz og
yderst til højre Jaris Gerup

De holder workshop med Maria allerede i weekenden 14.-15. november.

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 Carsten Hede,
der også kan oplyse om kontingentsstatus - på mail: regnskab@studenterrevyen.dk

K ONGELIG M AYESTAITS A CTEURS
Præsident:
Kirsten Iversen
Kvæstor:
Carsten Hede
Øvrige præsidiemedlemmer:
Pernille Kehler Brandstrup
Ingrid Krog-Meyer
Rasmus Rask Walther
Carsten Scheuer
Zouaveoberst:
Kirsten Kongslev

Præsidium 2020/2021

53 80 65 01
21 61 63 86

kirive@hotmail.com
regnskab@studenterrevyen.dk

29 93 89 16
40 86 34 01
27 57 59 47
20 40 99 33
21 60 89 80

kma.pernille@gmail.com
ingridkrogmeyer@hotmail.com
rasmus@rask-walther.eu
carsten@scheuer.dk
kirstenkongslev@gmail.com

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

www.studenterrevyen.dk
webmaster@studenterrevyen.dk

S T U af
D EKONGELIG
NTER
Acteuren udgives
MAYESTAITS ACTEURS´ Præsidium
REVYEN
Ansvarshavende RedActeur: Gorm Dannisboe Iversen
mobil: 53 65 95 01 - email: gordani@live.dk
Foto: RedActeuren
Tryk: Sangill Grafisk - Oplag ca. 200

8

