Nr.
3 - 09
August 2009
_________________________________________________________________________________

Optagelsesprøve......

Inde i bladet:
Referat Generalforsamling
side 2
Siden sidst
side 4
ØLejr 2009
side 5
80 års jubilæum
side 5
Forestilling i Holte
side 6
Huskekage
side 7
Kontingent 2009/2010
side 8
Præsidiet 2009/2010
side 8
Regnskaber
midterindlæg
3 Æresmedlemmer konspirerer
1

Referat fra Ordentlig Generalforsamling 26. maj 2009
Generalforsamlingen blev afholdt i Det Danske Teaters kantine på Hvidkildevej.
Vi begyndte med optagelsesprøven
af de nye Acteurs, som var mødt op:
Claus Reenberg
Jakob Degnbol
Camilla Callundann Rehder
Tanya Kirk
Theis Maslak.
De blev behørigt optaget efter det gamle
ritual.
Herefter begyndte generalforsamlingen.
Punkt 1. Valg af dirigent.
Ulrik Reimann blev foreslået og da der ingen modkandidater var, blev han enstemmigt
valgt. Ulrik takkede for valget og gjorde opmærksom på at alt var, som det plejede at være
– klokken var glemt.
Generalforsamlingen var indkaldt i apriludgaven af Acteuren og på hjemmesiden, så med
1 måneds varsel var den indkaldt lovligt.
Punkt 2. Præsidiet aflægger beretning.
Søren Thorborg fortalte om det forgangne år, hvor en af de helt store udfordringer havde
været at finde et nyt spillested efter Røde Kro Teaters krak lige inden vi skulle begynde.
Efter en stor og fokuseret indsats fra mange medlemmer lykkedes det at komme ind på Det
Danske Teaters lille scene, og dagen inden denne generalforsamling har vi fået endelig
besked fra teateret ledelse, at vi kan komme tilbage næste år i 3 uger i marts 2010.
Forestillingen blev en stor succes med en god belægning og på grund af det ekstraordinært
store sponsorresultat (Bodil M. Jensen og Niels Bukholt) gav den et pænt overskud. Stor
applaus.
Gallafesten gav til gengæld underskud p.g.a. lidt sløjt fremmøde, men det var en festlig
aften, der forhåbentligt lægger grundlaget for et buldrende fremmøde – og deraf følgende
økonomi – næste år.
Præsidiet har haft et godt samarbejde og alle, der er på valg, genopstiller.
Foreningen har fået tilbudt 15 fribilletter til Dragsholm Revyen den 11.6. Susanne Krukov
påtog sig at stå for arrangementet og tilmeldingerne.
Der er Ø-lejr den 30.8 og 24.10 fejres foreningens 80 års jubilæum (ikke selve dagen). Der
kom dog senere forslag om at ændre dagen på Ø-Lejr, så det er ikke endeligt besluttet
endnu. (Datoen er efterfølgende besluttet fastholdt - se andetsted i bladet - Red.).
Desuden har Dronning Margrethe og Beate Christensen 50 års jubilæum i foreningen næste
år, som vi håber at kunne fejre. Præsidiet er allerede i kontakt med Hoffet.
Præsidenten takkede alle for det gode samarbejde omkring præsidiearbejdet, den store
gruppe kompetente associerede og revyproduktionen.
(Præsidentens beretning blev godkendt med applaus - Red.)
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Punkt 3. Kvæstor fremlægger foreningens regnskab
Hans fremlagde foreningens regnskab som går fra 1.5 2008 til 30.4. 2009.
Dette udviste et stort fald (ca. 30%) i kontingentindtægterne.
Susanne Krukov spurgte hvor mange medlemmer vi har i foreningen og hvor mange der
manglede at betale kontingent. Det kunne Hans ikke svare på, men der vil komme fokus på
dette snarest.
Kunne vi evt. offentliggøre medlemslisten på foreningens hjemmeside. Det blev frarådet.
Det blev igen foreslået at gallafesten blev bogført som et selvstændigt arrangement.
(Regnskabet blev godkendt af Generalforsamlingen - Red.)
Det blev foreslået at kontingentet blev hævet, men det beslutter det nye præsidium ved
deres første møde.
Punkt 4. Kvæstor fremlægger revyens regnskab vedr. 2008
Herefter fremlagde Hans revyregnskabet for revyen i 2008.
Der var stort bifald til fundraising, som havde ydet en fantastisk indsats og dermed var
årsag til at årets overskud var på 33.000,-.
Regnskabet godkendt (læs: Revideret - Red.) af den valgte revisor, Frits Krog-Meyer.
(Regnskabet blev godkendt af Generalforsamlingen - Red.)
Da posten som kvæstor blev delt pr. 1.1.2009, således at Peter Fausbøll har overtaget
revyregnskabet, aflagde han en kort beretning om det foreløbige resultat for revyen i 2009,
som udviser et overskud på omkring 6000,- med forbehold.
Punkt 5. Indkomne forslag
Der er ikke kommet nogen forslag.
Punkt 6. Valg af præsidium
3 medlemmer er ikke på valg i år – nemlig Peter Fausbøll, Randi Jørgensen og Lise Berrig.
2 medlemmer er på valg – nemlig Jannie Nielsen og Hans Andersen, og begge ønskede at
genopstille.
2 skuespillere Christina Sørensen og Tine Agertoft stiller op til præsidiet og på forespørgsel
fra Ulrik Reimann om der var andre der stillede op, meldte Barbara Grut og Kirsten
Dalgaard Iversen sig i et anfald af ungdommelig kådhed.
Alle 6 blev valgt ind i præsidiet for 2 år. (Christina og Tine dog med forbehold for om de
bestod optagelsesprøven).
Præsidenten Søren Thorborg genopstillede og blev valgt med stor applaus. Han gjorde
opmærksom på, at det formentligt var sidste gang han stillede op, så præsidiet og
forsamlingen skulle være på udkik efter et nyt præsidentemne til næste år.
Punkt 7. Valg af revisor
Frits Krog-Meyer blev genvalgt som revisor, Carl Gustaf Kehler Holst blev genvalgt som
revisorsuppleant og Ole Bjørn Jacobsen blev valgt som revisorsuppleantassistent.
Første præsidiemøde med de nye medlemmer er 9. juni.
Punkt 8. Beretninger fra diverse kommissioner og nævn
Eneste tilstedeværende Hansen – Ejnar – besigtigede fanen og fandt den i upåklagelig
stand.
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Punkt 9. Eventuelt
NO bemærkede, at generalforsamlingen var begyndt for præcist – der manglede
konspirationstid fra 19 – 19.15.
Niels Hummeluhr bemærkede, at ingen zouaver havde haft bånd på under Gallafesten.
Hertil svarede Kirsten Kongslev at de ikke bar bånd, fordi de var på arbejde.
Dronning Margrethe bliver 70 år i 2010 og har desuden 50 års jubilæum. Vi håber at vort
kære Overordentlige Medlem har lyst til at lade sig fejre i vores midte i forbindelse med
næste års gallafest.
Kim Preuthun reklamerede for Carl Gustaf´s forestilling i haven i Holte i august måned. Vi
regner med at foreningen modtager et tilbud om deltagelse som vi plejer. Mange af
foreningens medlemmer deltager dog i Revyernes Revy 23. august (her er 90 tilmeldte).
Bente Tagge gjorde opmærksom på at Øl-ejren den 30. august ligger på samme dag, som
der er ECCO walk-a-ton i byen. Datoen tages op til overvejelse, inden den lægges fast.
Gorm Dannisboe Iversen gjorde opmærksom på, at de 2 sidste sider i sidste Acteuren var en
gentagelse af det tidligere nummer, så han havde printet de 2 rigtige sider ud. Acteuren på
nettet er dog korrekt. Trykkeriet har beklaget fejlen og ydet en rabat.
Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen og gav ordet til præsidenten.
Skuespiller Christina Sørensen var kommet tilstede og hun blev optaget som medlem ved
en særlig ceremoni
Efter generalforsamlingen var der spisning og hyggeligt samvær med underholdning og
fællessang.
Referent Susanne Krukov
Dirigent Ulrik Reimann

Foreningens Præsident
var mandag den 8. juni 2009 i audiens hos
Overordentlig Medlem kategori Litra A, Acteur,

Hendes Mayestait Dronning Margrethe II.
Præsidenten erindrede Dronningen om, at det næste
år er 50 år siden, at hun som ung rus indtrådte i
foreningen.
Vi ville derfor i god tid forespørge, om Dronningen
kunne have lyst til at fejre sit jubilæum ved gallaforestilling og gallafest i marts 2010.
Det er jo et led i en større planlægning og Hoffet
kunne naturligvis ikke give noget svar på nuværende tidspunkt.
Vi genoptager kontakten med Hoffet i efteråret.
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Kommende arrangementer
ØL-ejr

Skovtur i hvidt
Dyrehaven søndag 30. august 2009
Sidste år blev ”Skovtur i hvidt” aflyst – men vi prøver igen og holder årets ØLejr som
”Skovtur i hvidt” med rødternede duge, stråhatte og madkurve.
Vi sørger for rødternede duge og øl. Hver medbringer velpakkede madkurve med f.eks. små
lækre patéer, flutes, ost, frugt og kølig hvidvin.
Præsidiet har valgt at bryde traditionen og offentliggøre ØLejrens lokalitet. Men vi holder
dog en lille overraskelse i baghånden.
Vi satser på, at rigtigt mange fra årets produktionshold og af foreningens øvrige
medlemmer bakker op om dette arrangement og møder talstærkt op. Frokost i det grønne.
Velkommen.
Arrangementet afholdes søndag d. 30. august 2009
Mødested: Klampenborg Station kl. 11.30
Pris: 0 (nul) kr., som dækker en pilsner eller to
Medbring: Madkurv og supplerende drikkelse samt penge til en kop kaffe på et lokalt
traktørsted.
Dresscode: Hvidt tøj og stråhat (..eller noget der smager lidt derhen af. Ingen vil blive
afvist)

Tilmelding senest mandag d. 24. august til Tine Agertoft på
tine.agertoft@gmail.com
Præsidiet

Foreningens 80 års jubilæum
Foreningen Kongelig Mayestaits Acteurs blev stiftet som forening den 20. november 1929.
Derfor har vi 80 års jubilæum i år og det skal fejres! Vi inviterer derfor foreningens
medlemmer og venner til jubilæumsfest lidt før selve dagen, nemlig

lørdag den 24 oktober 2009 kl. 18:30
Klerkesalen, Griffenfeldsgade 44, 2200 København N
Prisen er 300 kr. og inkluderer: - Udpluk af KMA’s revyklassikere, middag og fri dans!
Drikkevarer købes i baren, som tilbyder øl, vin og vand. OBS baren tager ikke dankort kun
kontanter.
Tilmelding senest 1. oktober 2009 til Susanne Krukov, tlf. 38 86 86 08 / 20 67 54 80

e-mail: susanne@krukov.dk.

Betaling samtidig med tilmelding på konto: 4250 893817
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Præsidiet

ActeurService
Invitation til gangsterkomedien ”Happy End” i Holte
Acteurerne inviteres til forestillingen søndag 16. august kl. 18.00
Der skal ikke medbringes picnickurv, da der vil være lidt at spise inden forestillingen.
Da der er begrænsede pladser, er tilmeldingerne efter ”først til mølle”-princippet.
Kan man ikke komme på dagen, er man selvfølgelig velkommen en af de andre dage - med
egen picnickurv.
Gangsterkomedie fra 1929 skrevet af Elisabeth Hauptmann, Bertolt Brecht og Kurt Weill
under pseudonymet Dorothy Lane. Altså for 80 år siden. 10 år senere for 70 år siden, blev
Carl Gustaf født i 1939. Da de 70 år alt i alt er gået godt skal det fejres med Happy End.
Det syvkantede telt, med plads til scene, orkester og ca.100 tilskuere bliver rejst i haven.
Komedien udspilles i Bill’s Ballhouse, hvor stamgæsterne er hærdede forbrydere og
letlevende kvinder.

Påklædningen må derfor gerne afpasses til dette selskab. Efter at man har kostumeret
sig, tager man til Holte med sin picnickurv og slår sig ned i vores have. Når alle er mætte
og har sludret lidt, begynder orkesteret at spille i teltet; dette er tegn til at man gør sin
entre’ i ”Bills’ Ballhouse”.
Når Happy End er nået og bifaldet har lagt sig, vil den bengalske belysning være tændt og
man begiver sig ud i haven, og nyder den dejlige sensommer aften med et glas øl eller vin.

Hvem kommer: Margit´s og Carl Gustaf´s venner og venners venner.
Pris: Gratis - ja gratis; men man er meget velkommen til at donere et pengebeløb, som
kan hjælpe med til at dække udgifterne ved en sådan forestilling, f.eks. 120 kr. for voksne,
60 for børn. Vin, øl, vand og kaffe kan fås i Baren.

Billetbestilling: e-mail: carlgustaf@kehler-holst.dk - bemærk gustaf med “f”
eller tlf. 45 42 37 76.

Spillested: Haven, Øverødvej 28, Holte
Spilletidspunkter:
Fredag 14. august, picnic fra kl. 18.00 forestillingen kl.
Lørdag 15. - - 16.00
Søndag 16. - - 16.00
Fredag 21. - - 18.00
Lørdag 22.
- - 16.00
Søndag 23. - - 16.00
Med venlig hilsen
Margit og Carl Gustaf
(Glyndebourne i Holte)
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19.30 Åben generalprøve
18.30 Fødselsdagsgæster
18.30 Acteurerne
19.30
18.30
18.30

- TeaterDirektrice og -Direktør

Ved en beklagelig fejl hos vores ellers gode og dygtige trykker manglede dette
afsnit af referatet af Hulke-af-festen 5. april 2009 i April-udgaven af Acteuren:
Pr-gruppen (Randi og Povl) kunne i år ikke uddele Houdiniprisen. Alle var
mødt eksemplarisk op til tiden - stort set. Så derfor uddelte de en anden pris med
følgende motivering / hyldest:

Pr-gruppen vil i stedet for Houdiniprisen uddele en anden pris.
Og den kan i kærlighed KUN gå til en højt elsket person, som har givet en stor del
af sit kreative organisations- og forfattertalent til revyen.
Han er både for- og bagmand.
Han udsætter sagesløse mennesker for sit bas-spil.
Han har fod på det meste og husker NÆSTEN alting.
Men én gang om året går det galt.
Når han efter premieren skal hylde deltagerne i hele Studenterrevy-menageriet.
Både foran og bag scenen.
Og ved siden af!
- Ja for netop sidste år glippede det at huske at takke musikerne i orkesteret for
deres indsats.
Og i år var det så de hårdtarbejdende fund-raisere, som kom i glemmebogen.
Men inden det bliver pr-gruppens tur at komme i glemmebogen,
vil vi begave vores allesammens Thøger Snorbro, alias Søren Thorborg,
med denne huskekage

Til lykke med titlen som Årets Altzheimer, Søren!
Og så blev der i øvrigt festet, krammet, sagt farvel, hulket af og lovet evigt troskab
- måske ses vi til næste år?
Til en revy, der (med Carl-Erik´s ord)
“garanteret bli´r helt anderledes - lissom den plejer.....”
RedActeuren

April 2009
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Kontingentet for foreningsåret 1. maj 2009 til 30. april 2010
har Præsidiet fastsat til:

kr. 200,- pr. medlem

Indbetalingen sker nemmest og enklest til foreningens bankkonto
reg. nr. 4280 konto nr. 4280 505 633
alternativt brug
girokonto nr. 542-7584, Kongelig Mayestaits Acteurs,
c/o Hans Andersen, Virumgade 46 C, 2830 Virum.
Husk at angive tydeligt navn så du kan blive rigtigt registreret!
Betal allerede nu - så bli´r Kvæstor glad!
Oplysning om evt. restance kan fås hos Kvæstor hans@andersen.tdcadsl.dk

Kongelig Mayetaits Acteurs´ Præsidium 2009/2010:
Præsident:
Søren Thorborg
Kvæstorer:
Foreningsregnskab Hans Andersen
Revyregnskab
Peter Fausbøll
Sekretær:
Randi Jørgensen
Øvrige præsidiemedlemmer:
Janni Nielsen
Lise Berrig
Christina Sørensen
Tine Agertoft
Associerede:
Britta Kirstein
Revyproduktion
Pernille Brandstrup
Billetsalg
Susanne Krukov
Billetsalgstelefon
Presse
Povl Dons Christensen
Webmaster
Susanne Krukov
Zouaveoberst:

Kirsten Kongslev

Kongelig Mayestaits Acteurs´

33 11 09 07

thorborg@pc.dk

29 66 24 01
99 55 79 83
21 25 51 93

hans@andersen.tdcadsl.dk
pefa@abmosegaarden.dk
mail4randi@gmail.com

30 95 02 97
33 31 00 33
20 81 87 88
40 26 67 26
40 61 75 78
29 93 89 16
20 67 54 80
33 32 15 11
20 16 22 58

janni_nielsen@hotmail.com
liseberrig@mail.dk
krede_pus@msn.com
tine.agertoft@gmail.com
kirstein@post1.tele.dk
phbrandstrup@hotmail.com
susannekrukov@mail.dk
billetsalg@studenterrevyen.dk
presse@studenterrevyen.dk
webmaster@studenterrevyen.dk

21 60 89 80
hjemmeside:

kiko.135@ofir.dk
www.studenterrevyen.dk

_________________________________________________________________________________

Acteuren udgives af Kongelig Mayestaits Acteurs´s Præsidium
Ansvarshavende RedActeur: Gorm Dannisboe Iversen, tlf: 39 69 45 01 - gordani@live.dk

Tryk: Faxe Bogtryk - Oplag ca. 500
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