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Referat fra Generalforsamling  
lørdag den 28. august 2021 kl. 12.00 Malerklemmen i 

Borup 
Kirsten Iversen bød de 23 fremmødte velkommen og anmodede om et minuts stilhed for de 
afdøde medlemmer siden sidste generalforsamling: Torben Vik Hansen, Torben Svanberg, 
Johannes Møllehave og Britta Kirstein. 
Herefter gik Generalforsamlingen i gang. Præsidenten foreslog Søren Duus Østergaard som 
dirigent. SDØ tog imod valget og konstaterede Generalforsamlingen lovmæssigt indkaldt. 
Kirsten Iversen spurgte om, hvem der ville være referent. Susanne Krukov blev valgt. 

Præsidentens beretning. 
Sidste generalforsamling var 27.8.2020. I år bliver generalforsamlingen holdt på Prins 
Nikolajs fødselsdag. 
Siden sidste generalforsamling ønskede det nye præsidie at genskabe fornyelse, fællesskab 
og fornøjelser efter en kold coronatid.  Det startede med et forventnings- afstemningsmøde i 
forbindelse med planlægning af revyen 2021 med instruktør og PR-gruppe. 
Der blev i 2020 afholdt audition og 4 nye skuespillere blev valgt. Der blev desuden afholdt 
et vellykket forfattermøde. Men Coronaen kom buldrende igen …og 
Julekomsammen 3.12 blev desværre aflyst pga. forsamlingsforbuddet og den 6.1 2021 måtte 
revyen også aflyses. 
Vedr. revyen 2022 kan Cafe Liva desværre ikke huse os, da de har et større efterslæb gr. 
Corona. Heldigvis har Teater Play tilbudt os spillested i stedet og 3 af de valgte skuespillere 
fra 2020 har sagt ja til at være med. 
Der vil blive afholdt audition 26.9.2021 og instruktør Maria Garde medvirker igen. 
Nogle acteurer mødtes for at se Helsingørrevyen, ellers har der ikke været muligheder for at 
samles. 
Der vil blive afholdt første produktionsmøde 10.10. 2021. 

Kvæstor aflægger beretning. 
Foreningens regnskab havde et lille overskud pga. færre udsendte Acteuren. 
Revyens regnskab vedr. 2020 havde et større underskud, da der var blevet indlejet en 
elektronisk bagvæg vedr. dekorationen og manglende støttekroner. Underskuddet var på kr. 
74.000,-. 
Begge regnskaber blev godkendt. (Regnskaberne vedlagt. red) 

Indkomne forslag. 
Præsidiet foreslog, at Søren Duus Østergaard blev indstillet til æresmedlem pga. hans 
mangeårige deltagelse incl. præsident og også fordi han altid har været aktiv på alle områder 
i revyen. 
SDØ blev meget glad overrasket over udnævnelsen. 
(Læs hele begrundelsen andetsteds i Acteuren! red.) 
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Valg af præsidium. 
Kirsten Iversen genopstillede som præsident og blev valgt med applaus uden modkandidater.  

Carsten Hede afgår som kvæstor. Lise Berrig blev valgt til kvæstor for 2 år. 
Ingrid Krog-Meyer afgår som præsidiemedlem. Gustav Jakobsen blev valgt for 2 år. 
Pernille Kehler-Brandstrup, Carsten Scheuer og Rasmus Walter er fortsat 
præsidiemedlemmer for endnu 1 år. 
Valg af revisor. 
Carsten Hede blev valgt som revisor for 1 år. 
Revisorsuppleant Susanne Krukov blev genvalgt. 

Kommisorium - nævn - besigtigelse. 
Traditionsefterlevelsesbesigtigelses&vedligeholdelseskontrolkommisionen: Intet at 
bemærke, da intet er sket! 

Fanebesigtigelse: Gustav (salig Jørgen Gamle Hansens barnebarn) besigtigede fanen, som 
blev godkendt. Husk at fanen skal opbevares med en kasse hof. 
Eventuelt. 
Præsidiet foreslog at Gitte Nielsen blev associeret til præsidiet m.h.p. på revyen 2022, 
hvilket Gitte gerne ville. 

Kirsten Iversen takkede dirigenten for en god generalforsamling. 

ØL-ejr. 
Herefter blev der indtaget en fortrinlig frokost med øl, snaps og sange på Malerklemmen. 
Eftermiddagen afsluttedes med kaffe og kage o.m.a. i Ingrid Krog-Meyers dejlige hus i 
nærheden. 

Godkendt referat, Birkerød 30-8-2021 
Søren Duus Østergaard       Susanne Krukov                  Kirsten Iversen  
           Dirigent               Referent       Præsident     

Glimt fra ØL-ejr - i det “strålende” vejr! 

   Kaffebord i Ingrids hyggelige sommerhus 
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Søren Duus Østergaard nyt Æresmedlem 
Præsidentens begrundelse for udnævnelsen: 
Søren debuterede i Studenterrevyen 1987 som forfatter i “Rotter på 
Regensen” 
Fortsatte som forfatter i 1988, 1991, og som præsidiemedlem 1991-1993 og 
derefter Præsident  1993-1999. Næstlængst siddende Præsident efter Eigil 
Jensen (1937-1949). 
I din præsidentperiode fik du ændret strukturen i Kongelig Mayestaits 
Acteurs med nedlæggelse af Komedieforvaltningen - al magt til Præsidiet! 
1999 udkom bogen “Kongelig Mayestaits Acteurs - den danske studenterkomedies historie”, 
som Søren havde skrevet som en fortsættelse af Torben Meyers “Minervas børn i Thalias 
tjeneste” (som dækker minderne om Studenterkomedierne 1833-1944). 
Sørens bog er et digert værk, som - trods nogle faktuelle skønhedsfejl - dækker 
studenterrevyerne i anden halvdel af 1900-tallet godt.  
Du har været Webmaster og har også bragt det meste af din familie ind i revyerne, hvor de 
har varetaget mange forskellige poster f.eks. garderobe, PR, program, systue/påklædning, 
administrationsassistent og Det 37. Zouaveregiment. Dynastiet “Duus Østergaard” slår til. 
En usædvanlig og trofast indsats, hvor du ovenikøbet også troligt gennem mange år har købt 
en hel forestilling hvert år og understøttet vores forening og studenterrevyens fortsatte 
beståen. 
Men du var selv i spidsen i mange år - derfor foreslår Præsidiet, at du udnævnes til 
Æresmedlem af Kgl. Mayestaits Acteurs og henstiller til Generalforsamlingen at støtte op 
om dette.                        Præsidiet 

Mindeord 
Vores trofaste og dedikerede acteur Britta Kirstein har desværre 
forladt os og er sejlet videre 23. juli 2021, 73 år gammel, efter kort tids 
sygdom.        
Britta var fra først til sidst en dybt engageret deltager i alt omkring Kgl. 
Mayestaits Acteurs. Hun deltog levende i flere  præsidier helt tilbage 
fra start 80-erne og beklædte her adskillige poster. Fra 2008 - 20 var 
Britta = "Billetten" sammen med Susanne Krukov. Ligemeget hvilke 
opgaver Britta påtog sig var det altid 110 procent. Hun var en flittig og 
loyal vandbærer som lagde mange kræfter i vores forening.  

Britta var et ualmindeligt varmt og kærligt menneske højt værdsat af alle. Hun efterlader 
derfor et stort tomrum og vil blive stærkt savnet - ikke mindst i forbindelse med revyen. 

Bisættelsen har fundet sted - og Brittas aske vil, efter eget ønske, blive strøet over Øresund 
(hvor hun har sejlet meget) ved en privat ceremoni. Tak for dig, Britta. 
Mange medfølende tanker går til Søren og resten af familien.                 Præsidenten 
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Mindeord 
Acteur Anne-Marie Stevelt Natusch er død, 21. September 2021, 77 år 

Anne-Marie medvirkede i Studenterforeningens 
Nytårskomedie 1964 DE OLYMPISKE LEGER også kaldet 
COME ON MARCUS. 
Revyen blev spillet i Studenterforeningens Store Sal med 
Ole Walbom som instruktør og koreograf. Danmarks Radio 
sendte et 30 minutters klip fra revyen i program 1 lørdag 
aften 15. februar 1964 ved Stig Mervild. 
Samme år spillede Anne-Marie også med i Polytrevyen, 
hvor undertegnede havde glæde af et godt musikalsk-
scenisk samarbejde. 
Ved siden af sit job som turistguide i København var hun også jazzsanger og havde tæt 
forbindelse til afdøde acteur, pianist og komponist Steen Holkenov. 
Anne-Marie var en trofast acteur, der mødte flittigt op til vores arrangementer gennem årene. 
Senest i 2018 til Gallafest og vores Juletræf  (billedet). 
Tak for din indsats og dit store nærvær.            RedActeuren 

Audition til revyen 2022 
Søndag 26. september afholdt Præsidiet og instruktøren Maria Garde audition på Teater Play 
Scene 2, hvor vi jo også skal spille til februar.  
Fem havde tilmeldt sig; men kun tre mødte op! De var til gengæld gode. 
Efterfølgende indsendte yderligere tre, der var forhindret af forskellige årsager, efter aftale 
YouTube videoer med deres bud på den bundne opgave og den selvvalgte sang. 

Og så gik Maria i 
tænkeboks! 

Det førte til…….. 
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…….opstartmøde 10. oktober, 
hvor Maria præsenterede sine skuespillere for revyen 2022. Det fandt sted på Hanssted Skole 
i Valby, hvor vi også har prøvelokale i forbindelse med revyen. 

Produktionschefen Pernille Kehler Brandstrup bød 
velkommen, der blev fortalt om Kgl. Mayestaits 
Acteurs, ideerne sprudlede og aftaler kom i stand 
angående bl.a. tekster og mødekalendere. 

Og her er så det nye hold på scenen 2022: 

          Sofie               Jakob   Charlotte        Dennisalias                       Sally 
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Revy-datoer 2022  
Onsdag   2. februar Generalprøve og  
   Nachspiel for Acteurs  
   (detaljer følger!) 
Torsdag   3. februar Premiere 
Fredag    4. februar Forestilling (udsolgt) 
Lørdag    5. februar Forestilling  

Onsdag   9. februar Forestilling (udsolgt) 
Torsdag  10. februar Forestilling 
Fredag   11. februar Forestilling 
Lørdag.  12. februar Gallaforestilling  

med efterfølgende Gallafest i Klærkesalen  (detaljer følger!) 

 Onsdag  16. februar Forestilling 
 Torsdag  17. februar Forestilling 
 Fredag   18. februar Forestilling 
 Lørdag   19. februar Forestilling 

 Onsdag  23. februar Forestilling 
 Torsdag  24. februar Forestilling 
 Fredag   25. februar Forestilling 
 Lørdag   26. februar Forestilling og Hulke-af-fest 

      Onsdage til fredage forestillinger kl. 20.00 -  Lørdage kl. 16.00 

Teater Play, Strandlodsvej 7, 2300 København S  
Scene 2, indgang om hjørnet ad Lindgreens Allé 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Så er der “Juletræf”  
tirsdag 7. december 2021, kl. 18.00 i 

Hansens Gamle Familiehave, Pile Allé 10-12, 2000 
Frederiksberg 

Vi byder på stegt flæsk og persillesovs 
og 1 øl/vand. 
Kom og mød nye og gamle acteurs - 
herunder revyholdet for 2022.  
Arrangementet er gratis - det hjælper, 
hvis du har betalt kontingent! 

Tilmelding senest 29. november 
til Susanne Krukov 
på Tilmelding@studenterrevyen.dk  

Præsidiet 




 
 

     Præsident: Kirsten Iversen                53 80 65 01         kirive@hotmail.com 
Kvæstor: Lise Berrig                20 65 57 24                 regnskab@studenterrevyen.dk 
Øvrige præsidiemedlemmer: 
                 Pernille Kehler Brandstrup   29 93 89 16                         kma.pernille@gmail.com 
  Rasmus Rask Walther           27 57 59 47              rasmus@rask-walther.eu  
  Carsten Scheuer                20 40 99 33                      carsten@scheuer.dk 
  Gustav Jakobsen                  fe12gusjak@gmail.com 
Zouaveoberst: Kirsten Kongslev                21 60 89 80                    kirstenkongslev@gmail.com 
      
KONGELIG MAYESTAITS ACTEURS´hjemmeside:                        www.studenterrevyen.dk 
Webmaster: Susanne Krukov                    20 67 54 80               webmaster@studenterrevyen.dk              

Acteuren udgives af  KONGELIG MAYESTAITS ACTEURS´ Præsidium 
Ansvarshavende RedActeur:  Gorm Dannisboe Iversen  

mobil: 53 65 95 01 - email: gordani@live.dk 
Tryk: Sangill Grafisk  -  Oplag ca. 200
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         KONGELIG MAYESTAITS ACTEURS 
 

Kongelig Mayestaits Acteurs 
Præsident Janni Nielsen 
Gadenavn og husnummer 
Postnummer og by 
 
Tlf.: xx xx xx xx 

Kongelig Mayestaits Acteurs 
Kvæstor 
Gadenavn og husnummer 
Postnummer og by 
 
Tlf.: xx xx xx xx 

Kongelig Mayestaits Acteurs 
Afsender 
Gadenavn og husnummer 
Postnummer og by 
 
Tlf.: xx xx xx xx 
 

  Studenterrevyen.dk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STUDENTER 
REVYEN 
 

Præsidium 2021/2022

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

mailto:regnskab@studenterrevyen.dk
mailto:regnskab@studenterrevyen.dk
mailto:lisa.ludvigsen17@gmail.com
mailto:regnskab@studenterrevyen.dk
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