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Referat af Ordentlig Generalforsamling
i Kongelig Mayestaits Acteurs
Tirsdag, den 7. juni 2016 kl. 18.33 i Kulturhuset Indre By
Charlotte Ammundsens Plads 3, 1359 København K.
Ca. 30 af de ”ældre” medlemmer & 1 novice fra dette års revy var mødt op i det store lyse
mødelokale og blev budt hjertelig velkommen af præsident Thomas Vilhelm Larsen med
enten øl, vand eller snaps og kaffe.
Optagelse af nye medlemmer.
Desværre kunne de øvrige novicer ikke være til stede, da de havde
arrangementer andre steder. Derfor foreslog Kirsten Iversen, at vi
begunstigede Sebastian Behrndtz med, at han blev optaget uden ritual.
Dette vandt absolut genklang.
Præsidenten lovede, at der ved en senere lejlighed vil blive holdt en særlig
optagelsesprøve for de øvrige novicer inkl. Sebastian. Søren Thorborg
gjorde opmærksom på, at man her sørgede for musikledsagelse.
Sebastian
Ad. Dagsordenens pkt 1. Valg af dirigent.
Præsidiet foreslog Søren Thorborg, som blev valgt med stor akklamation.
Søren takkede for valget, og kunne konstatere, at generalforsamlingen var
lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig.
Ad. pkt. 2. Præsidiet aflægger beretning
Præsidenten startede med at takke alle for fremmødet, og rettede en særlig
stor tak til Gorm Dannisboe Iversen og Andreas Theil for deres store
indsats mht. fundraising. Endvidere stor tak til både instruktøren Jonas
Gudmand, instruktørassistenten Nana Berner, koreografen Lisa Ludvigsen,
Dirigenten produktionslederen Maria Sidor, kapelmester David Mortensen, Dorte
Gudmand & Sebastian Behrndtz fra baren samt alle medvirkende på og bag scenen for årets
revy.
For året der kommer oplyste præsidenten, at man allerede nu har valgt en ny instruktør til
revyen 2017, nemlig ovennævnte Nana Berner. Endvidere, at man er tæt på de afsluttende
forhandlinger om det nye / gamle spillested i Huset i Magstræde, hvilket gav stor jubel.
Desuden at starten på revyen 2017 er 23.-24. marts.
Se venligst præsidentens beretning i fuld længde senere i bladet.
Præsidentens beretning blev godkendt med akklamation.
Herefter var både forslag og spørgelysten stor. Gorm Dannisboe Iversen henstillede til
præsidiet, at de retter henvendelse til Københavns Kommune, om gratis lokaler / spillested,
da foreningen er hjemmehørende her. En sådan ordning har Gentofte og Frederiksberg
Kommune. Hvis CVR skal flyttes til anden kommune, vil det kræve en vedtægtsændring.
Søren Thorborg havde forslag til Gallafest i 2017 og ønskede, at præsidiet sørger for, at
forestillingen lægges tidligt en lørdag midt i spilleperioden, og at der nedsættes en festkomite. Han deltager gerne i komiteen og har forslag til flere medlemmer. Tage NorupHansen meldte sig til at indkalde til møderne.
Flere medlemmer efterlyste en side i lighed med tidligere Group Care, hvorfra der blev
udsendt, hvilke forestillinger de medvirker i rundt omkring i landet. Her blev det oplyst, at
man kan bruge vores Facebook-adresse under den interne/lukkede side for medlemmerne.
2

Ad pkt. 3. Kvæstor fremlægger det reviderede foreningsregnskab
Kvæstor Hans Andersen startede med at rette en stor tak til Gorm Dannisboe Iversen for
redigeringen af Acteuren. Herefter fremlagde Kvæstor Foreningsregnskabet for året
2015-2016, der vedlægges som bilag.
På spørgsmål vedr. udgifterne til Acteuren blev det oplyst, at den udsendes som B-post til
200 betalende & nye medlemmer. Det blev oplyst, at hvis kun få medlemmer vil læse den
elektronisk på foreningens hjemmeside, vil trykudgifterne til de resterende alligevel være de
samme.
Regnskabet blev godkendt med akklamation.
Ad pkt. 4 Kvæstor fremlægger det reviderede revyregnskab til godkendelse
Kvæstor fremlagde regnskabet for revyåret / kalenderåret 2015, der vedlægges som bilag.
Susanne med flere spurgte ind til, hvad beløbet på over 10.000,- til hjemmesiden dækkede
over. Præsidiemedlem & webmaster Timm Højbjerg Jakobsen svarede, at foreningens
hjemmeside kostede 3.666,66 kr., og bl.a. 5.000,- til bannerannoncer på Facebook. Man
henstillede til præsidiet, at markedsføring deles ud fra hjemmesiden i regnskabet.
Desuden henstillede Gorm kraftigt til præsidiet, at de sørger for både at opdatere &
vedligeholde vores hjemmeside, så den kan blive i langt bedre forfatning end den er nu.
Foruden digitalisering gav flere indspil til præsidiet om opgaven med at få annoncer i
programmet. Endvidere blev foreslået happenings som 80’ – 90’erne samt kraftig
annoncering på uddannelsesinstitutionerne.
Randi spurgte ind til hvilke resultater der forelå vedr. spørgeskemaerne, som var blevet
udleveret til publikum. Præsidenten svarede bl.a., at publikum har set opslag både på
Facebook & Google samt fra ”kender nogen”. Regnskabet blev godkendt.
Foreløbigt regnskab for året 2016
Det færdige regnskab for revyen 2016 foreligger endnu ikke. Kvæstor oplyste lidt tal, og at
det ser positivt ud, men at det kan ændre sig. Kvæstor blev takket for orienteringen.
Ad pkt. 5. Indkomne forslag & æresmedlem
Der var ingen indkomne forslag eller udnævnelse til æresmedlem. Til gengæld havde Gitte
Nielsen (garderobe) 50-års jubilæum. Gitte blev passende hyldet med både blomster &
Acteurmarch.
Ad pkt. 6. Valg af Præsidium
Præsident Thomas Vilhelm Larsen var på valg og blev genvalgt med stor akklamation; men
til stor bedrøvelse for alle meddelte Thomas, at han ikke genopstiller i 2017.
Kvæstor Hans Andersen fortsætter sin valgperiode 1 år mere. Også Hans meddelte, at han
ikke genopstiller i 2017.
Grete Behrndtz fortsætter sin valgperiode 1 år mere.
Lisa Ludvigsen fortsætter sin valgperiode 1 år mere.
Alexander Behrndtz fortsætter sin valgperiode 1 år mere.
Sidsel Pi Andersen ønskede ikke genopstilling.
Timm Højbjerg Jakobsen var på valg. Han ønskede og modtog genvalg.
Vores nye medlem Sebastian Behrndtz ønskede opstilling og blev valgt ind.
Der var ingen forslag til associerede medlemmer.
Dirigenten takkede præsidiet for deres arbejde og henstillede, at præsidiet tænker på de to
tunge poster, som bliver ledige næste år.
Ad pkt. 7. Valg af revisor
Som revisor genopstillede Frits Krog-Meyer, og han blev genvalgt med applaus.
Som revisorsuppleant genopstillede Susanne Krukov og blev genvalgt med applaus.
Som revisorsuppleantassistent genopstillede Søren Thorborg og blev genvalgt med applaus.
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Ad pkt. 8. Beretning fra diverse kommissioner
Ældste fremmødte med navnet Hansen var
Tage Norup-Hansen, så han besigtigede fanen
og fandt den i skønneste orden.
Ad pkt. 9. Eventuelt
Debatten var fri og talen faldt igen på gratis
lokaler / spillested. Se venligst under pkt. 2.
Povl Dons Christensen roste redaktøren Gorm
Dannisboe Iversen for Acteurens sort/ hvide
billeder og spurgte, om det kunne overvejes at
lægge billederne i farver på hjemmesiden.
Endvidere ønskede Susanne Krukov, at
præsidiet tager kontakt til Revymuseet for at
koble sig på dem, da vi har stor relation til dette sted.
Til orientering for præsidiet og den kommende revy fortalte Andreas Theil, at han trækker
sig som presseansvarlig fra dags dato, så præsidiet skal se sig om efter ny pressechef.
Dirigenten takkede forsamlingen
og erklærede derefter
generalforsamlingen for hævet.
Præsidenten takkede dernæst på
foreningens vegne dirigenten for
veludført arbejde.
Hele aftenen var i særdeleshed
præget af en hyggelig og positiv
stemning og sluttede af med
spisningen af udmærkede bagels
med diverse fyld, som Kulturhuset
havde bestilt, og dertil hørende
drikkevarer.
Referatet godkendt den 12. juni 2016
Thomas Vilhelm Larsen
Præsident

Søren Thorborg
Dirigent

Britta J. Kirstein
Referent

PRÆSIDENTENS ÅRSBERETNING:
Kære alle nuværende og kommende Acteurs.
Først og fremmest vil jeg starte med at sige tak for fremmødet trods den dejlige
sommervarme udenfor. Hvis du var en af dem som huskede at stille uret og havemøblerne
frem i marts har du sikkert også bemærket at vi er ved at gå de lyse tider i møde. Og ikke
bare de lyse tider, men også de varme tider i møde.
Samme følelse har jeg med Kongelig Mayestaits Acteurs, både de lyse og varme tider som
jeg nu har været præsident for i ca. 2 år.
Og det er jeg rigtig glad for, især fordi man ikke er alene. Der blev valgt et rigtigt godt og
stærkt hold ind sidste år til generalforsamlingen. Det var dejligt at mærke et friskt pust og en
ny energi som kan videreføre tanker og ideer til foreningens videre arbejde.
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Vi har sammen det sidste års tid arbejdet med at få det sociale og fællesskabs-følelsen i
centrum, så alle - som er frivillige har lyst til at få endnu en revy op at stå.
ÅRET DER GIK:
Da det nye præsidie sidste år mødte efter sommerferien i august havde vi ikke på daværende
tidspunkt fundet en instruktør endnu, men eftersøgningen blev sat i gang og samtaler blev
arrangeret. Vi havde flere
personer i kikkerten, og nogle
havde vi samtaler med.
I september faldt valget på
tidligere skuespiller fra revyen i
2015 Jonas Gudmand. Vi var alle
enige om at Jonas ville være den
rette til at varetage denne
opgave. Han var en meget
ambitiøs ung mand, med mange
sjove ideer og kreative tanker. Vi
mente at han ville være et
guldæg for Kongelig Mayestaits
Acteurs. Og for studenterrevy
nr. 92 i rækken siden 1924.
Revyen kommer vi tilbage til.
Ligeledes blev fond arbejdet startet af Gorm Dannisboe og Andreas Theil som igennem et
par måneder fik sendt ansøgninger og søgt penge til revyproduktionen. De endte med at få
skrabet over 90.000 kr. ind i fonde. Tak for dette store arbejde.
Ved instruktøren Jonas side eller som makkerskab blev Lisa Ludvigsen fra præsidiet som
også tidligere var danser i revyen i 2015, angageret som koregraf. Lisa havde rigtig meget
danseerfaring og tilførte samtidig også præsidiet nye tanker og ideer til hvordan Kongelig
Mayestaits Acterurs kan se ud i fremtiden.
Så var den kreative bund lagt, Jonas og Lisa var ikke bare dygtige på scenen, de formåede
også at indgå i det sociale fællesskab undervejs til vores arrangementer under spilleperioden.
Et godt socialt input som jeg er sikker på at foreningen vil nyde godt af frem i tiden.
Desværre er Jonas blevet kaldt på arbejde i aften, så han kunne ikke komme. Men jeg skulle
hilse mange gange.
Som produktionsleder og forestillingsleder fik vi den store fornøjelse at byde en tidligere
ven af foreningen fra bagscenen tilbage til løjerne: Maria Sidor. Maria var med bag scenen i
2011 og 2012, hvor hun med hård hånd styrede spilleperioden igennem trods lidt
udfordringer undervejs. Men sådan er det jo altid.
Der blev afholdt audition i oktober sammen med vores nye tekniske mand Anders B.
Nyegaard på Skuespillerakademiet på Amager. De valgte 6 spirende talentfulde mennesker.
Silan, Jan, Andreas, Grete, Adam og Christine startede prøver samme sted i januar.
I samme periode arbejdede vi i præsidiet også på højtryk bag kulisserne med at få den gamle
forening til at udvikle sig med tiden. Vi har forsøgt som tidligere at få skubbet gang i vores
facebook side og få lagt forskellige opslag op. Blandt andet en føljeton KMA NEWS, hvor
man kunne følge forberedelserne til årets forestilling.
Målet denne facebooksiden 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.
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Målet er at nå 1000 som 'syntes godt om' siden, inden den 31 december 2016. og vi mangler
kun 51 personer til at nå dette mål. Lige nu dags dato er vi oppe på 949.
Men en forening som Kongelig Mayestaits Acteurs kan ikke kun leve på internettet. Vi skal
møde hinanden i virkeligheden, så derfor endnu engang tak for fremmødet af både tidligere
og kommende acteurs.
Acteurtræffet i december - hvor stegt flæsk og persillesovs var på menuen på restaurant
Staffetten på Østerbro. Opstartshygge med produktionsholdet i januar. Fremmødet til
visningen i februar og til generalprøven og nachspiel i marts.
Vi prøver også at gøre meget for, at det er hyggeligt at komme , og forsøger at få flere af jer
til at komme til de forskellige arrangementer. Vi håber at se endnu flere til de kommende
arrangementer. Så bliv endelig ved med at dukke op.
Jeg kan især selv huske da jeg var skuespiller i revyen i 2012, hvor fedt det var da tidligere
acteurs kom efter forestillingen og sagde et par pæne ord og trykkede hånd. Det gav for mig
en følelse af at være med i noget større, og i en forening hvis historie går mange mange år
tilbage. Derfor er det også vigtigt med denne opbakning, og hvor unge som ældre på tværs
af aldersgrupper kan mødes i et festligt og hyggeligt fællesskab omkring kærlighed til revy.
At være en del af en forenings historie, hvor fortiden engang var nutid, og nutiden på et
tidspunkt bliver fortid og en del af historien.
For fællesskab er nøgleordet for mig som præsident - uden fællesskab kunne dette arbejde vi
alle lægger tid og kræfter i ikke fungere.
For at kaste et tilbageblik på revyen i 2016, vil jeg starte med at sige tak for alles indsats
både foran og bagved scenen. Uden alle jeres frivillige hænder og arrangement ville dette
slet ikke kunne lade sig gøre, så tak for det.
Specielt en særlig tak til vores nye folk barchef Dorte Gudmand og Sebastian Behrenz,
kapelmester David Mortensen, for at kaste sig ud i opgaverne med åbne arme og styre bar
området med musikken med god energi og herlig angagement.
Instruktøren Jonas Gudmand endte med at lave en revy ude på vores spillested
Skuespillerakademiet, hvor både sjov og alvor, og politiske vinkler fik sin plads på scenen.
Selvom en instruktør altid møder udfordringer, og skal stå til rådighed og være ansvarlig for
alle spørgsmål, synes jeg at han klarede det rigtig godt, med god hjælp fra instruktørassistent
Nanna Berner.
De var også begge to gode i foreningssammenhæng at til sprede god energi og løfte det
sociale, som er rigtig vigtig for at få det til at fungere. Ikke kun på scenen, men også blandt
forhuset og de frivillige acteurs bag scenen som jeg tidligere var inde på.
Under spilleperioden var jeg tilstede de fleste af aftener i foyeren og oplevede publikums
roser og glæde når de kom ud fra salen efter at havde set forestillingen. Mange ville gerne
komme tilbage næste år og det kan kun varme et præsident hjerte.
Derfor er det også mit håb at så mange som muligt fra årets produktion vil vende tilbage
næste år, enten som medvirkende på scenen, have en barvagt, hjælpe med forberedelser før
premiere, eller som publikum og stå for opbakning til nye acteurs på scenen.
Generalprøve med Nachspiel:
Traditionen tro blev der afholdt Nachspiel torsdag d. 3 marts. Hele aftenen forløb som den
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. 35 fremmødte af
tidligere acteurs, skuespillere og produktionshold denne aften. Der blev sagt et par ord inden
at selskabet gik ind til forestillingen, og rosende ord blev delt ud efter revyen.
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Premieren:
Til premieren fredag d. 4 marts var Kongehuset, og andre venner af foreningen inviteret.
Men mange kunne desværre ikke komme denne aften, men de skulle have muligheden
alligevel. Dog var der en tidligere acteur blandt premierepublikummet, som dukkede op.
Gunvor Reynberg som havde sin revydebut i Studenterrevyen 1982 valgte at overvære
forestillingen, og det er vi i præsidiet meget glade for.
Som noget nyt ville vi i præsidiet være med på den teknologiske bølge. Vi besluttede at
sende direkte fra premieren via youtube mens gæsterne ankom. Det man også kalder livestreaming. Vi havde fået Dennis Thomsen til at styre løjerne foran kameraet og hvor han
inviterede forskellige personer fra produktionen, i foreningen og præsidiet som fortalte om
forventninger og om foreningens historie. Den ligger derude på vores youtube kanal.
Efter premiere forestillingen var der snack og premiere vin og hyggeligt samvær til langt ud
på natten.
Midtvejsfesten:
Midtvejsfesten blev afholdt lørdag aften d. 12 april efter matine forestillingerne kl. 14 & 18.
Der blev bestilt mad udefra til de sultne spillere og forhus. En hyggelig aften hvor tidligere
præsident Søren Thorborg havde taget guitaren under armen og der blev spillet og sunget
den traditionsrige sang om at være acteur i festligt fællesskab og godt humør.
Afslutningsfesten:
Afslutningsfesten blev afholdt lørdag d. 19 april efter den sidste forestilling. Der blev hurtigt
nedpakket så alle kunne komme i gang med at holde en HULKE-AF fest. Præsidiet, baren
og skuespillerholdet havde forberedt forskellige priser som blev uddelt til vinderene indenfor de forskellige kategorier.
ÅRET DER KOMMER:
Vi har de sidste 2 revy sæsoner 2015 og 2016. spillet på Skuespillerakademiet på Amager.
Det har vi været rigtig glade for og har haft et rigtig godt samarbejde derude med dem. Men
vi i præsidiet tænker at det er tid til nye udfordringer og andre rammer. Derfor er vi nu i
gang med at søge nyt spillested til til studenterrevyen 2017. Vi er i dialog med flere forskellige steder og kan ikke sige endnu hvor det bliver.
Det må vente til en overraskelse og er en hemmelighed lidt endnu. ;)
Men til gengæld kan vi afsløre en anden ting: Instruktøren på revyen 2017: Nanna Berner
som var instruktørassistent for Jonas Gudmand på revyen 2016, har sagt ja til at styre løjerne
og være tovholder . Vi har valgt Nanna da hun tidligere har prøvet kræfter med opgaven og
hun allerede kender foreningen, som vi syntes også var en fordel for netop at vælge hende.
Nanna har undervejs vist sit fantastiske talent, både som instruktør og mange af de tekster
som hun havde med i revyen i år. Vi glæder os meget til at se hvad Nanna og det kommende
produktionshold vil trylle frem og byde ind med når vi byder velkommen til revyen næste år
af de samtaler og møder vi har haft med hende indtil videre. (Nanna skulle hilse)
Flere af barens frivillige har også tilkendegivet at ville være med næste år, så mange ting er
allerede i støbeskeen til næste sæson.
HVAD SKER DER ELLERS:
Se acteurs udfolde sig andre steder:
- Benjamin Lundberg har fået gang i dansktop karierren. BL.A Mariehaven I TV2.
- Adam Smidt, skuespiller på Hofteatret senere på efteråret.
Desuden VIDEO AF REVYEN 2015 / 2016 YOUTUBE.
Med disse ord vil jeg takke for et endnu et kongeligt år og hilse på vegne af resten af
præsidiet. Tak for ordet.
Thomas Vilhelm Larsen, Præsident
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50 års jubilar
På scenen, i sufflørkassen, i garderoben, som forfatter.
Gitte Nielsen har som acteur været rundt om det meste.
Hun debuterede på scenen i 1966 i Kirsten Stenbæk-revyen “Der
kommer ikke nogen bro” og fortsatte i 1968 i “Hjælp doktor - min
Pinter Wesker - eller Enden på den guddommelige komedie” som
Habakuk (Jørgen Hartman-Petersen) skrev og instruerede.
Dernæst nogle år som sufflør og endnu flere som trofast støtte i
garderoben. I revyen i år bidrog hun som forfatter med to numre.
Og så har Gitte deltaget i samtlige acteurgeneralforsamlinger i de
50 år! Det er da noget af en rekord.
Men det hele startede, da hun som 15-årig deltog i en AOF-revy
på Gentofte Hotel. Sjælland rundt med “humørbus”, talentshow
hos Fritz Rutzika og mulighed for optræden på Cafe la Fontaine
hos Kate Rosén. Via sine kommunale ansættelser har Gitte skrevet, medvirket og instrueret en række rådhusrevyer og har optrådt i Roskilde Bypark sammen med navnesøsteren - en vis Hænning. Gennem de senere år har hun givet den som
statist i film og tv. Der er gang i den unge dame! TIL LYKKE !
RedActeuren

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
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KONGELIG MAYESTAITS ACTEURS´hjemmeside:
www.studenterrevyen.dk
Webmaster:
Timm Højbjerg Jakobsen
30 96 12 92
webmaster@studenterrevyen.dk
_________________________________________________________________________________
Acteuren udgives af KONGELIG MAYESTAITS ACTEURS´ Præsidium
S T U D E RedActeur:
N T E R Gorm Dannisboe Iversen
Ansvarshavende
tlf.: 39 69 45 01 - mobil: 53 65 95 01 - email: gordani@live.dk
Tryk: Faxe Bogtryk - Oplag ca. 300

REVYEN
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