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Referat	
  af	
  Ordentlig	
  Generalforsamling	
  i	
  Kongelig	
  Mayestaits	
  
Acteurs	
  torsdag	
  d.	
  11.	
  juni	
  2015
Mødet blev holdt hos Skuespillerakademiet, Shetlandsgade, Kbh. 2300 S.
Præsident Thomas Vilhelm Larsen bød velkommen og indledte generalforsamlingen med
et minuts stilhed til ære for de afdøde medlemmer i foreningsåret.
Dernæst blev nye acteurs optaget. Søren
Thorborg var anklager (aktor) og Gorm
Dannisboe Iversen agerede forsvarer
(defensor). Præsidiet var dommerne.
De nye acteurs (f.v.):
Mogens Berrig, Heidi C. Nielsen, Lisa
Ludvigsen, Jonas Gudman,
Alexander Behrndtz og Grete Behrndtz
Velkommen i kredsen!
Deltagere: Ca. 40 skønne mennesker deltog i Generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent
Præsidiet foreslog Søren Thorborg som dirigent, og han blev valgt enstemmigt.
Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Præsidiets beretning
Se senere i bladet.
Forslag til og valg af nyt Æresmedlem: Se herom senere i bladet.
3. Kvæstor fremlægger det reviderede foreningsregnskab til godkendelse
Foreningsregnskabet for perioden 1/5-2014 - 30/4-2015 blev godkendt.
4. Kvæstor fremlægger det reviderede revyregnskab til godkendelse
Revyregnskabet for perioden 1/1-2014 - 31/12-2014 blev godkendt.
5. Indkomne forslag
Forslag fra Præsidiet til Vedtægtsændring af §3
”Det foreslås at instruktør og produktionsleder får betaling for deres arbejde.”
Forslaget blev nedstemt med følgende stemmetal: For 3. Imod ca. 30. Undlod at
stemme 5.
6. Valg af Præsidium
Præsident:
Thomas Vilhelm Larsen blev genvalgt for et år.
Øvrigt præsidie:
Andreas Theil, Martin Ahlehuus og Ole Bjørn genopstillede ikke.
Lisa Ludvigsen valgt for to år.
Alexander Behrndtz valgt for to år.
Grete Behrndtz valgt for to år.
Det samlede præsidie består nu af:
Sidsel Pi Andersen (på valg 2016)
Thomas Vilhelm Larsen (på valg i 2016)
Lisa Ludvigsen (på valg 2017)
Hans Andersen (på valg 2016)
Alexander Behrndtz (på valg 2017)
Timm Højbjerg Jakobsen (på valg 2016)
Grete Behrndtz (på valg 2017)
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7. Valg af revisor:
Fritz Krogh-Meyer genopstillede som revisor og blev valgt.
Susanne Krukov genopstillede som revisorsuppleant og blev valgt.
Søren Thorborg genopstillede som revisorsuppleantassistent og blev valgt.
Lise Berrig stillede op som revisorsuppleantassistentaspirant og blev valgt.
8. Beretninger fra diverse kommisioner og nævn
Fanebesigtigelsesudvalget ved ældste tilstedeværende Hansen (in casu Einar Tronier
Hansen) konstaterede, at fanen så fin ud.
9. Eventuelt
Pga. tekniske vanskeligheder brød hjemmesiden ned. Der arbejdes hårdt med at få den op
igen. Der mangler stadig lidt.
Der blev stillet forslag om at afholde fremtidsseminar. Præsidiet vil snarest muligt se på
sagen.
Forslag vedr. acteurtræf blev stillet, og præsidiet vil indkalde til et sådant, hvor bl.a. opgaver
i foreningen vil blive fordelt.
Ole Bjørn har oprettet hjemmesiden www.revyvenner.dk uden for Acteur-regi.
Referat godkendt
T. V. Larsen
Præsident

M. Ahlehuus/T. Højbjerg/G. Behrndtz m.fl.
Referenter

S. Thorborg
Dirigent

Præsidentens	
  beretning	
  ved	
  Generalforsamlingen
Kære alle nuværende og kommende
Acteurs.
Her i præsidiet smiler vi også lidt mere og
er glade og stolte efter dette års revy 2015:
”Skyd først – Skyd Igen”. Til alle dem som
nåede at sikre sig billetter til denne roste og
publikumssucces af en forestilling det har
været i år, kan vi blandt andre takke
instruktør Thomas Bo Jørgensen og hans
team på Skuespillerakademiet, alle acteurs bag scenen i billet, bar og garderobe. Uden alle
disse hænder havde forestillingen ikke været en succes på samme måde.
Vi havde et par udfordringer undervejs da vi cirka en uge før indryk i Kvarterhuset (det
oprindelige spillested) var nødsaget til at skifte spillested i sidste øjeblik. Det lykkedes at få
lavet en aftale med Skuespillerakademiet på Amager, som vi befinder os i idag og denne
beslutning var selvfølgelig ikke let at tage i første omgang, men efter dette års publikumsresultat er vi kun glade for at vi gjorde dette.
På Skuespillerakademiet kunne der sidde 50 publikummer i salen, samme antal som i
Kvarterhuset. Billetsalget før spilleperioden så allerede godt ud, og løbende blev mange af
dagene hurtigt udsolgt. Publikumsantallet i år har ligget på ca. 600 besøgende, fordelt på 13
forestillinger inkl. nachspiele, hvilket i gennemsnit vil sige 46 publikummer i salen pr. aften.
Antallet af siddepladser har desuden ved dette års forestilling været væsentligt mindre, set i
forhold til tidligere år.
->
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Til gengæld har der været udsolgt til størstedelen af dette års forestillinger, som har
medvirket til at et antal af håbefulde publikummer må have næste års revy til gode :)
Vi har lavet statistik hver aften under spilleperioden for de publikummer vi ikke kendte
udefra og har taget nogle ark med hvor man kan se resultatet af undersøgelsen. Dem vil vi
bruge fremover i vores reklame / markedsføring for revyen.
Jeg er stolt over den rare og hyggelige stemning som jeg har bevidnet der har været igennem
hele spilleperioden, og som vi gerne vil bevare fremover. Tak til alle på produktionsholdet /
bag scenen og publikummer, som har medvirket til dette :)
Videooptagelsen af dette års revy er stadig i redigeringen og jeg får svar fra Mark som optog
hvornår denne ville være klar. Planen er at lægge videoen ud på youtube, som man via et
link og kode kan se der.
Samarbejdet med Skuespillerakademiet har også været en succes, da de har været rigtig
glade for at have os derude. Lige nu er vi i gang med at forhandle os til at komme derud igen
til næste år med revyen i 2016.
Nachspiel forløb også som det skulle, hvor der var forskellige indslag af tidligere acteurs og
hvor bl.a. Kirsten Kongslev havde stået for den traditionsrige Godard-salat og jagtpølse. Der
var ca. 40 fremmødte acteurs til denne aften, plus skuespillere og produktionshold. Tak for
fremmødet.
Et overslag på økonomien for dette års revy ser også sundt og fornuftigt ud, men mere
omkring dette når vi kommer til regnskabet.
Som noget nyt eller gammelt, afhængig af hvordan man ser på det, har vi sat en facebook
kampagne i gang på vores studenterrevyen-side, https://www.facebook.com/Studenterrevyen
som nu tæller over 830 som 'syntes godt om' vores side. Målet med denne side er at være et
udstillingsvindue på de sociale medier og prøve at få den yngre generation til at kende mere
til vores forening og revyen generelt. Så hvis I har nogle I kender som er på facebook men
endnu ikke har 'syntes godt om' siden, må I meget gerne prikke til dem så de kan følge
med ;) Målet er at nå 1000 som 'syntes godt om' siden, inden den 31. december 2015.
Hjemmesiden er vi også i gang med at udbygge med historier og lign. Men da alt dette er på
frivillige hænder kommer det til at tage et stykke tid, men vi arbejder stadig på sagerne :)
Vi er også i gang med at udvikle på ideen om et Acteur-Træf som skal finde sted en lørdag
engang i efteråret 2015. Mere om det under indkomne forslag.
Så har tidligere præsidiemedlem Andreas Theil , startet vores nye teaterklub op hvor vi kan
mødes lidt flere gange i teatret eller tage på udflugter sammen i løbet af året. Og jeg ved at
tallene vokser fra gang til gang, så dette synes jeg selv er et rigtig godt initiativ til mere
aktivitet i foreningen at støtte op om. Andreas har af personlige årsager måtte trække sig fra
præsidiet i foråret 2015, men vi er glade for at han stadig vil køre teaterklubben videre.
Nyt lager: Vi har i juni måned hentet de fleste af revyens ting på vores gamle lager i Køge
og Hillerød. Der var en del kasser med kostumer, sko, værktøj, det fyldte en del. Men nu er
det blevet samlet på et sted.
Den billigste løsning vi har kunne finde er nettolager i Ringsted, hvor tingene er samlet. Så
hvis nogle har nogle ting liggende eller andet i gerne vil af med i revyens regi, må I meget
gerne kontakte mig, så vi kan få kørt det afsted.
Thomas Vilhelm Larsen, Præsident
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Præsidentens	
  moBvaBon	
  for	
  udnævnelse	
  af	
  nyt	
  Æresmedlem
Revy er en mangefarvet palet, hvor ikke en eneste af farveladerne kan undværes. Du kan
godt male et billede med brug af en enkelt eller få farver, men det bliver først rigtig flot, hvis
man bruger alle farverne. Og sådan er det også med en revyproduktion.
Du kan for så vidt godt lave en revy kun bestående af skuespillere, eventuelt en instruktør og
måske en enkelt musiker. Men det bliver først en rigtig revy, når alt det bagomliggende
kommer med. Der skal sættes lys, sælges billetter, laves omtale, passes på jakker, sælges
fadøl i pausen, laves regnskaber, laves mad og meget, meget mere.
Kongelig Mayestaits Acteurs er en forening, hvor det, der foregår på scenen, er et 2-3 ugers
resultat af mange måneders hårdt arbejde for en masse mennesker, der alle har det til fælles,
at de holder af revygenren.
Uden medlemmer og uden den drivkraft, der er i medlemmerne, ville foreningen ikke
eksistere og den årlige revy aldrig se dagens lys. Tusind tak til alle medlemmer af
foreningen. Tak for opbakningen. Tak for arbejdskraften. Og tak for at I gør produktionen
omkring det at skabe en revy til en sand fornøjelse.
Når man ser ned over listen af æresmedlemmer i foreningen, er det med en vis respekt
og...nå ja, ærefrygt, for hvilke navne!
Det er alle store personligheder, der har gjort og betydet meget for denne forening. Personer
der på deres egen måde har udødeliggjort deres metie i Kongelig Mayestaits Acteurs og som
for evigt vil stå som lysende symboler på den gennemsyrende ånd, der i høj grad præger
vores lille revyforening.
Denne skare af æresmedlemmer ønsker vi at gøre en person rigere. Og hvor der er et flertal
af foreningspræsidenter, tekstforfattere og komponister på listen, ønsker vi denne gang at
ære en af sliderne; en fra produktionen.
Der er tale om en person, der igennem en halv menneskealder har haft en enorm betydning
for foreningen og med sikker hånd har varetaget nogle af de mest fundamentale og væsentlige områder. Engagementet og drivkraften har været uimodståelig høj, og resultaterne af
arbejdet har været synligt imponerende.
Selv om der ikke er tale om en vårhare, er det en person, der stadig er aktiv i produktionen
og blandt andet ved hjælp af
sine gode kontakter har været en
medvirkende årsag til, at dette
års revy for første gang i lang
tid kan betegnes som udsolgt.
Med andre ord ville denne
forening ikke være den samme
uden vedkommende.
Præsidiet indstiller med disse
ord Susanne Krukov til nyt
Æresmedlem.

Det	
  nye	
  Æresmedlem	
  blev	
  valgt	
  af	
  
Generalforsamlingen	
  med	
  stående	
  
ova6oner	
  og	
  Acteurmarch.
Acteuren	
  ønsker	
  Stort	
  Til	
  Lykke!	
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Glimt fra Generalforsamlingen

Acteurmarch

Einar besigtiger fanen

Dirigenten, ex-præsident Søren
Thorborg, stod for underholdningen efter den formelle seance

Foto: RedActeuren
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Nyt fra Præsidenten
D. 11 august holdt vi vores første præsidiemøde efter sommerferien. Alle var i godt humør og vi er nu
klar til de næste par måneders arbejde.
Vi er i øjeblikket i gang med at finde instruktør, produktionsleder, komponist og fortfattere til næste
års revy i 2016. Vi sendte materiale ud omkring dette i juni måned, og har modtaget få ansøgninger.
Men giver nu dette et skud mere, for at få nogle flere at vælge imellem.
Vi har deadline for ansøgningen d. 15 september og materiale vil blive sendt ud til diverse skoler,
teater-portaler. Hvis I kender nogle relevante personer som I tænker kunne passe godt på dette, må I
meget gerne sende info videre til praesident@studenterrevyen.dk
Grethe og Andreas har i samarbejde Gorm holdt fundraisingmøde og er allerede nu i gang med at søge
sponsorater til næste års revy(er).
Thomas Vilhelm Larsen

Diamantbryllup
Acteur Birgit og acteur, æresmedlem, ex-præsident Niels
Hummeluhr kunne 9. juli 2015 fejre 60-års bryllupsdag.
Der var morgenvæknings-hornmusik (i stærk storm) på dagen
i sommerhuset i Liseleje, hvor også festligheden efterfølgende
blev fejret (i solskin og vindstille) for en stor skare familie og
venner lørdag d. 11. juli. Acteuren siger: Godt gået - og
ønsker Stort Til Lykke !!
RedActeuren

Ølpotpourriet - Historien bag
Ølpotpourriet stammer fra Nytårskommedien 1937
“Det gamle spil om enhver student”.
Sangen er fra 2. akts 1. billede: “Paa Beværtning”,
hvor der blev sunget både solo og fællessang.
Teksten kom først dagen før generalprøven, så der
blev virkelig terpet den dag! For nemheds skyld var
den skrevet over kendte operettemelodier, bl.a. af
Kálmán.
Det er traditionen, at teksten skal opbevares i en
forseglet kuvert og ikke må udleveres i trykt form;
men skal gå i arv fra mund til øre - “fra søn til far”!
Forfatteren er Poeten (Poul Sørensen 1906-73,
præsident 1949-50) og han fortæller herom i en
radioudsendelse om Acteurerne i Danmarks Radio
11. december 1971:
“Øl er den næstbedste vittighed som findes. Folk griner altid når man
siger øl. Så hvorfor skulle man ikke sige det?
Og så kan man jo ikke både synge og have øl i munden! Det hjælper
på ædrueligheden - for der bliver ikke drukket øl så længe man synger
om øl. På disse dejlige toner af Kálmán kan der ikke stå andet end
“MEEER ØØØL”. I kan høre det falder helt naturligt. Der stod noget
ganske andet på ungarsk; men det var ikke nær så godt!”
Husk: Der skal ALTID gi´s øl til alle efter sangen! SKÅL!
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RedActeuren

Årets første Acteurtræf 2015:
Sæt kryds i kalenderen allerede nu....

Lørdag d. 7 november 2015 – kl. 15 - 22
Vi åbner op for årets første arrangementet med fællessang, foredrag, gamle revyviser, snaps,
gammel dansk, fællesspisning og godt humør i hyggeligt selskab.
Bindende tilmelding til praesident@studenterrevyen.dk senest d. 17 oktober 2015.
Betaling kan ske via revyens konto, via mobilepay eller kontant. Pris 75 kr.
Sted vil blive annonceret på vores hjemmeside og på facebook.
Vi har i år valgt at lave Acteurtræf i stedet for julearrangementet, det betyder dog ikke at der
ikke vil være julehygge, selvom det er i november. Vi tager forskud på juleglæderne.
Præsidenten

Husk at betale kontingent
Kontingentåret går fra 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 tilmeld dig PBS: !
Navn: Kongelig Mayestaits Acteurs,
PBS-nr.: 05983126
!
!
!
Debitorgruppe: 00001,
FI-kreditornummer: 87154327
Check evt. din kontingentstatus hos Kvæstor Hans Andersen - helst på mail

K ONGELIG M AYESTAITS A CTEURS
Præsident:
Thomas Vilhelm Larsen
Kvæstor:
Hans Andersen
Øvrige præsidiemedlemmer:
Sidsel Pi Andersen
Grete Berndtz
Lisa Ludvigsen
Alexander Berndtz
Timm Højbjerg Jakobsen
Teaterklub og presse
Andreas Theil
Zouaveoberst: Kirsten Kongslev

Præsidium 2015/2016:

22 39 78 10
29 66 24 01

praesident@studenterrevyen.dk
hans@andersen.tdcadsl.dk

51 34 11 17
31 17 40 68
50 58 58 84
31 21 28 92
30 96 12 92

sidsel p a@hotmail.com
gretewb@hotmail.com
lisa.ludvigsen17@gmail.com
alexander_berndtz@hotmail.com
webmaster@studenterrevyen.dk

23 84 47 90
21 60 89 80

pressechef@gmail.com
kirstenkongslev@gmail.com

KONGELIG MAYESTAITS ACTEURS´hjemmeside:
www.studenterrevyen.dk
Webmaster:
Timm Højbjerg
S T U DJakobsen
E N T E 30
R 96 12 92 webmaster@studenterrevyen.dk

REVYEN
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