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Referat fra Generalforsamling 7. juni 2011

Generalforsamlingen blev afholdt i folketeatret.dk´s kantine på Hvidkildevej, hvor folk var 
mødt talstærkt op og hvor der - som altid - blev taget mange store og vigtige beslutninger. 

Vi begyndte med den traditionsrige optagelsesprøve for de mange nye aspiranter:
Claudia Gregersen  Trine Vilhelmsen
Rasmus Knutzen  Magnus Snorre Eidenert Engelbrechtsen
Sasia Mølgaard  Magnus Jon Erdmann
Birgitte Hvass Miller  Henriette Katrine Lund
Martin Haugaard  Sara Gryholdt Rasmussen
Kim André

De blev alle behørigt optaget efter det (efterhånden ret red.) gamle ritual.

Herefter begyndte Generalforsamlingen 
Som start mindedes acteurer, der var gået bort i året: Jørgen Ringsholm, Bent Axen, Gyda 
Hansen, John Levysohn og Hedevig Bjerre.

Derefter fortsattes med dagsordenen i henhold til lovene:
1.  Valg af dirigent
Hans begrundede forslaget til dirigent med, at Jette Halling havde prøvet så mange ting i 
sine 50 år med Acteurerne (se Acteuren Maj 2011 red.) - men endnu ikke dirigentposten. 
Jette blev enstemmigt valgt og erklærede Generalforsamlingen lovlig indkaldt.

2.  Præsidiet aflægger beretning Præsidentens ord:
Hvordan får vi unge mennesker ind og se revy? Hvordan bibeholder vi det modne 
publikum? I år gav instruktørparret Tine Agertoft og Christina Sørensen deres bud på 
fornyelse af den klassiske revygenre. Med temaer, der gav vores omkringliggende samfund 
en kærlig lussing,  kom vi vidt omkring i problematikker, der er relevante både for det yngre 
og ældre revypublikum.  
Ak, at få flere publikummer ville vi gerne. Det skal siges at publikumstallet var pænt i år, 
men det er præsidiets mål at få endnu flere ind at se studenterrevyen. Vi har taget nye tiltag 
- i den sæson der har været - for at sprede budskabet om revyen. Til kommende sæson vil vi 
overveje, om der er andre interessante måder at komme ud med vores navn. 
Nye medlemmer er blevet optaget igen i år på generalforsamlingen. Det er præsidiets håb, 
at disse nyoptagne medlemmer bliver en aktiv del af foreningen fremover. 
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Et af disse nye medlemmer,  Birgitte Hvass Miller, er blevet optaget i præsidiet. Vi glæder 
os alle i præsidiet til det fremtidige samarbejde med hende. 
Jeg håber at se nogle glade mennesker til øl-ejr i august. Tak og god sommer.

3. Kvæstor fremlægger foreningens
    regnskab
Regnskabet vedr. foreningsåret 2010/2011 
blev godkendt. 
4. Kvæstor fremlægger revyens 
    regnskab
Regnskabet vedr. revyen 2010 blev 
godkendt. Det store sponsor-/legatbeløb 
blev bemærket og stærkt applauderet!

5.  Indkomne forslag
 Ingen.

6.  Valg af Præsidium
Bendt C. Svenssen var ikke på valg, da han har et år endnu.
Camilla Calundann Rehder var ikke på valg, da hun har et år endnu.
Peter Fasubøll trækker sig fra præsidiet et år før tid, da han har vigtigere ting at gå op i så 
som babyprojekt.
Janni Nielsen blev genvalgt som Præsident for et år.
Hans Andersen blev genvalgt for 2 år.
Tine Agertoft blev genvalgt for 2 år
Christina Sørensen blev genvalgt for 2 år.
Birgitte Hvass Miller blev nyvalgt for 1 år, idet hun erstatter Peter i hans sidste år. 
Dejligt med et nyt præsidiemedlem.

7.  Valg af revisor
Fritz Krog-Meyer blev genvalgt som revisor
Carl Gustaf Kehler Holst blev (in absentia) genvalgt som revisorsuppleant
Ole Bjørn Jacobsen blev genvalgt som revisorsuppleantassistent
Martin Hougaard blev nyvalgt som revisorsuppleantassistentaspirant
8.  Beretninger fra diverse kommissioner og nævn
Peter Fausbøll fortæller med gru i stemmen, at fanens fremtid hænger i en tynd tråd. Den 
har med nød og næppe overlevet i Peters hænder.

Rapporten fra Traditionsefterlevelsesbesigtigelses- og vedligeholdelseskontrolkommissio-
nen blev leveret af Jette Halling på vegne af kommissionens formand No Sølberg, som var 
forhindret. Kommissionen var på et møde blevet enige om, at det eneste, den ville påpege, 
var at præsidiet fortsat skulle bestræbe sig på at forsyne udsendelser med frimærker, der bar 
vores hædersmedlems (HM Dronningen red.) kontrafej, vel vidende, at man ikke altid 
kunne få dette på de nye portopriser.
9.  Eventuelt
Revisorsuppleantassistent Ole Bjørn har et ønske om at få tilsendt regnskab før godken- 
delse på generalforsamling.

Referent Janni Nielsen    Dirigent Jette Halling
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Tanker efter generalforsamlingen

Det var dejligt at se så mange nye acteurer stille op til optagelsesprøve - og bestå.
Flere betalte kontingent på stedet så de kunne få det “rigtige” bånd! Det lover godt.

Men lidt forstemmende at konstatere, at hverken dirigentklokken eller fanen var tilstede for 
behørig inspektion.

Heldigvis havde Zouaverne som sædvanlig foranstaltet en lækker buffet, hvorom alle 
flokkedes - endda flere gange.....

Der var hverken planlagt eller spontan underholdning; men det lykkedes dog at få et par 
snapseviser stablet på benene. Også Øl-potpourriet blev gennemført - lykkeligvis uden (de 
ulovlige) “staveplader”. Så kan de lære det!

Alle hyggede sig og kunne bestemt holde varmen!

RedActeuren

Siden sidst  

Vikingerevy med Kim
I forbindelse med Vikingespillene i Frederikssund var der igen i år Vikingerevy.
Kapelmester, acteur Kin Preuthun sad også denne gang ved flyglerne i spidsen for sit fire-
mandsorkester, der oplagt akkompagnerede de 6 skuespillere. Alle var klædt i vikingetøj og 
skålede med publikum i rigtige drikkehorn. Vi andre måtte klare os med øl fra flaske. 
Numrene var hovedsagelig skrevet af Carl-Erik Sørensen og Leif Maibom og for en acteur 
var der mange genkendelige indslag: En stadig lidt for lang, men energisk “Vild med 
Dansk” fra Studenterrevyen 2009 samt fra 2011 en godt fremført “På Facebook” og “Der er 
hele tiden noget” - her i en mere stram udgave med kun to medvirkende. Det passede godt 
til både nummeret og til den mere intime scene.

Alt virkede gennemarbejdet og der blev sunget,  danset og smilet i halvanden time med stor 
energi i spillet. 

Men det mest spøjse indslag var dog nok med 
orkesteret, der på scenen blev iført tylsskørter - 
hvorpå de dansede “De vilde svaner” til musik af 
Mozart. 
Originalt påfund - Kongelige Ballet go home!

Det er Kim med solbriller i Damesiden. Kim 
betroede os efter forestillingen, at det havde været 
temmelig grænseoverskridende at arbejde med det 
nummer. Men flot klaret.
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Det efterfølgende nummer var et sømandspotpourri med 
alle de kendte sange, som vi kunne synge med på, og 
hvortil orkesteret blev iført matroshatte. Nu var kostumet: 
Vikingetøj med tylsskørt og matroshue! Så bli´r det vist 
ikke bedre. 

Tak for en fin, fornøjelig og festlig aften for fuldt hus i 
Frederikssund i juni. Vi så deres tredie forestilling.  De 
spillede endnu otte i juli.

RedActeuren

Kommende arrangement

Kom og hyg med dine Acteur-revy-venner

Vi mødes kl. 12.00 på Klampenborg Station    -    nu med overraskelse!
Arrangementet er gratis - men medbring tæpper, fyldt picnickurv og drikkevarer

Adgangskrav:      HAT & BÅND      (Man skal huske mindst én af tingene)

Tilmelding til Præsidenten - mobil 30 95 02 97 - janni_nielsen@hotmail.com
Ring eller send en sms/email i ugen op til dagen

Præsidiet

               

Øl-ejr nostalgi
Ølejr, Ø-lejr eller ØL-ejr? Alle former er tilladt. Under alle omstændigheder signalerer 
navnet nogle af de ingredienser, der indgår i arrangementet.  Den kvikke læser vil 
umiddelbart straks se hvilke.
“Lejr” skal ikke forstås som teltslagning eller overnatning mv.  Arrangementet er en udflugt, 
der efter forskrifterne skal foregå sidste søndag i august måned. 
Ikke desto mindre var der især i 80´erne en “tradition” for at afvikle turen (nogle gange 
sent) i september! I 1990 forgik det endda på en lørdag. Joh, vores traditioner er rummelige.
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ØLejr 

på Prins Nikolai´s  fødselsdag

Søndag  28. august  2011
    - bemærk ny dato !!
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Faktisk er Ølejren et ordinært fastelavnsarrangement, der (som det hedder i 
“Traditionsefterlevelsesbesigtigelses & vedligeholdelseskontrolkommisionens Betænkning 
af 2004”): “.... for år tilbage - på grund af flere præsidiers langsommelighed - blev mere og 
mere forsinket....”! Nå, august er nu også bedre for en skovtur end februar.
“Ø” skal tages bogstaveligt,  da man under udflugten skal have betrådt en ø. Som udgangs- 
punkt er det ikke det store problem med de mere end 400 øer,  Danmark har.  Men i praksis 
er det jo ikke alle øer, der kan komme på tale når turen gerne skal afvikles på én dag!. 
Sjælland har været flittigt brugt,  f. eks.: Dyrehaven (flere gange), Køge, Rundetårn, 
Utterslev Mose, Frilandsmuseet. Alle meget fine og hyggelige Ølejre med stor tilslutning.
Men vi har også med succes besøgt mere “eksotiske” øer som Flakfortet, Holmen,  Amager, 
Tehuset på øen i Frederiksberg Have, Slotsholmen med Christiansborg Slotsruin og 
Saltholm.
“Øl” skal tages absolut bogstaveligt! Præsidiet skal sørge for,  at der er passende depoter af 
humle og andet drikkeligt, for slukning af den naturlige tørst, der opstår som turen skrider 
frem........Dette er også gældende for spisestedet, som kan være en i kro eller på et tæppe i 
naturen med egen medbragt mad. Det hele er prøvet.
Et kulturelt og/eller informerende indslag er iøvrigt anbefalet i Betænkningen. F. eks. et 
“museumsbesøg eller besøg på et sted, hvor man almindeligvis ikke kommer/kan komme”.
Saltholm var for eksempel målet for Øl-ejren for nøjagtig 40 år siden (28. august 1971). 
Der var kompetent rundvisning ved netop afgåede Zoo-direktør,  tidligere ledende senior i 
Studenterforeningen Svend Andersen, som fortalte om øen, dens flora og fauna. På  den 
daværende kro fik vi stedets ret så berømte og lækre mågeæggekage. Velsmagende - og 
sikken farve!
Bådturen tilbage til Kastrup var med blæst og regnbyger,  mens landingsklare fly - med 
udslåede landingshjul på vej fra øst til lufthavnen - passerede i lidt skræmmende lav højde 
lige over vores hoveder og med samme rute som os.
 (Få timer senere skete på netop denne indflyvningsrute den største flyulykke i Danmark, 
idet et - noget forsinket - ungarsk passagerfly i en kraftig regnbyge under indflyvning  
styrtede ned i havet ganske tæt på Saltholm. Flyet brækkede i tre dele. 31 omkom, 3 
overlevede. På trods af en vellykket ØL-ejr blev det en lidt stille og reflekterende aften.)

Utterslev Mose var målet for Øl-ejr i 1986. Efter lidt vandring 
nåede vi frem til en lille halvø (!), hvor navnkundige 
æresmedlem, sceneinstruktør, operasanger, acteur Ole Walbom 
tronede. Ole fortalte H.C. Andersens “Nattergalen” fint assi-
steret af acteur Bolette Schrøder, æresmedlem, ex-præsident 
Jørgen Gamle Hansen og ex-præsident (nu æresmedlem) NO 
Sølberg. Smukt!
I 1982 gik turen til Frederiksberg Have, 
hvor vi fik åbnet Det Lille Te-hus på øen, 
som ellers ikke var tilgængelig på den tid. 
Acteur, museumsinspektør Lars Holst 

underholdt os med et levende foredrag om stedet og dets historie. Vi 
fortsatte til Storm-P. museet og endte hos den altid gæstfrie acteur og 
kroejer Linde-Knud på den nu nedrevne Lindekroen på Roskildevej.
På Ølejren i 1980 stod daværende præsident (nu æresmedlem), søoffi-
cer Thomas Sørensen for rundvisning på søværnets område på Holmen. 
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Vi havde året før fejret vores 50 års jubilæum 
og Præsidiet havde i den anledning frem-
stillet t-shirts, som Thomas bærer her på 
billedet (th) fra turen. T-shirtsene fandtes i 
alle størrelser, så medbragte børn kunne være 
“pænt beklædte” - sådan som Betænkningen 
foreskriver.
Det var dengang almindeligt og velkomment, at acteurernes børn var 
med på udflugterne, som også omfattede sækkeløb og andre lege for 
store og små. Det var æresmedlem, acteur Gokke (Jens Rud Hansen), 

der stod for løjerne, som var 
meget populære hos børn i alle 
aldre. Og der blev gået til den!
Her nogle eksempler: Ved 
Ravelinen i 1980 og hos Linde-
Knud i 1982 og ved Peter Liep 
i Dyrehaven i 1981.
(De aktive acteurbørn opførte i 
øvrigt børnerevyer i 1982 og 
1989 - men det er en anden 
historie)
Siden har det været småt med børnedeltagelsen. De her viste er jo for længst blevet voksne, 
og der er ikke kommet nye til. Men det harmonerer vel desværre godt med det faktum, at vi 
i vores medlemskreds stort set mangler en halv eller hel generation. Vi kan vel kun til-
skynde den nye friske generation til at komme igang........! Der er selvfølgelig også børne-
børnene......
I de senere år har der i øvrigt generelt været dalende deltagerantal til Ølejrene. Lad os rette 
op på det og slutte op om dette hyggelige og vigtige arrangement, der på fin måde styrker 
sammenholdet i foreningen på tværs af generationer. Med eller uden børn.
I år er det den 28. august - se invitationen andet sted i bladet. Vi ses!               RedActeuren
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KONGELIG MAYESTAITS ACTEURS´ Præsidium 2011/2012:
          
Præsident:     Janni Nielsen    30 95 02 97        janni_nielsen@hotmail.com
Kvæstorer:
Foreningsregnskab  Hans Andersen   29 66 24 01    hans@andersen.tdcadsl.dk
Revyregnskab     Bendt C. Svenssen           26 93 78 41              bcsvenssen@gmail.com
    Øvrige præsidiemedlemmer:
  Christina Sørensen              20 81 87 88       christinamille@hotmail.com
  Tine Agertoft    40 26 67 26             tine.agertoft@gmail.com
   Camilla Calundann Rehder  27 82 46 99     calundannrehder@gmail.com
   Birgitte Hvass Miller           22 99 94 07              birgittehvass@yahoo.dk
Associerede:    
Billetsalg Susanne Krukov    20 67 54 80              susannekrukov@mail.dk
  Billetsalgstelefon    33 32 15 11     billetsalg@studenterrevyen.dk
Webmaster Susanne Krukov            webmaster@studenterrevyen.dk

Zouaveoberst: Kirsten Kongslev    21 60 89 80        kirstenkongslev@gmail.com
  
KONGELIG MAYESTAITS ACTEURS´   hjemmeside:             www.studenterrevyen.dk
_________________________________________________________________________________

 
Acteuren udgives af  KONGELIG MAYESTAITS ACTEURS´ Præsidium

Ansvarshavende RedActeur:  Gorm Dannisboe Iversen 
tlf.: 39 69 45 01 - mobil: 53 65 95 01 - email: gordani@live.dk

Tryk: Faxe Bogtryk  -  Oplag ca. 500
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  Kontingent - nu også via PBS:
   

   Kontingentet er for tiden kr. 200,- pr. person pr. år og kan indbetales til 
                  Danske Bank Reg. nr. 4280 konto nr. 4280 505 633
   - eller tilmeld dig PBS:
   Navn: Kongelig Mayestaits Acteurs
   PBS-nr.: 05983126     Debitorgruppe: 0001
   FI-kreditornummer: 87154327

   Kontingentåret er fra 1. maj til 30. april det følgende år.
   
   Er du i tvivl om din status, er du velkommen til at kontakte Hans - helst pr. e-mail.
                          Hans Andersen, Kvæstor
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