
Referat af 24. ordinære generalforsamling i Akropolis tirsdag 
16. februar 2016 i Balkonfoyeren på Gamle Scene 

50-55 medlemmer af klubben var mødt op til generalforsamlingen i balkonfoyeren, hvor 
formanden bød velkommen til medlemmer og bestyrelse.


Navnene på de medlemmer der var døde i 2015 blev oplæst. Forsamlingen rejste sig og mindedes 
i respekt: 


Allan Olsen, statist, Karl Hansen, scenetekniker, Hanne Gemzøe, suffløse, Birthe Kondrup, 
billetkontoret, Karin Vikelgaard, balletdanser, Lilo Skaarup, biblioteket, Dagmar Oppenhagen, 
påklæder.


Ad 1 og 2) Valg af dirigent:  Palle Kibsgaard blev valgt enstemmigt. 


Og gav straks ordet til Margrethe der aflagde beretning for 2015. Formanden udtrykte støtte til og 
sympati med Det Kongelige Teater, der er midt i en vanskelig økonomisk periode. Akropolis er 
meget taknemmelig for den opbakning, som klubben altid får i alle teatrets afdelinger, fra 
reception, teknisk afdeling til administration. Mange enkeltpersoner yder assistance i planlægning 
af møder, og ved de åbne prøver. En hjælp som er helt uundværlig for klubben. 


Formanden understregede vigtigheden af, at vi overholder de aftaler klubben har med DKT. At vi 
ikke misbruger adgangskort, og at vi kun tager 1 gæst med ind til de åbne prøver.


Margrethe beklagede at mange medlemmer ikke overholder betalingsfristen for det årlige 
kontingent. Det betyder en del administration og portoudgifter, og ærgrelse.


Ad 3) Regnskaber: Kasserer Mitzi Larsson aflagde regnskab for 2015 både for Akropolis og for 
Hatte-Mogens Fonden. Begge regnskaber blev godkendt af forsamlingen. 


Akropolis har pr. ult. 2015 en beholdning på kr. 83.811,53 på bankkontoen.  Primære udgifter er 
årsfolderen, porto, tilskud til skovtur, udenlandsrejse, og julefrokost, kaffe og kage til møderne, og 
vingaver til foredragsholderne.


Hatte-Mogens, der også yder bidrag til klubbens aktiviteter i årets løb, har pr. 31.12.2015 aktiver 
for 87.284,86 kr.


Klubben fastholder det årlige kontingent på 60 kr. 


Ad 4 og 5) Valg af bestyrelsesmedlemmer: De afgående medlemmer var Arlette Weinreich, Bente 
Skovmøller og Erik Thomsen. Bente Skovmøller og Erik Thomsen er villige til genvalg. Arlette 
Weinreich ønskede ikke genvalg og blev erstattet af Else Philbert. 


Valg af 2 suppleanter: de afgående var Hans Mondrup og Else Philbert. Hans Mondrup blev 
genvalgt. Som ny suppleant valgtes operasanger Bodil Gøbel.


De to valg var enstemmige.




Bestyrelsen består, udover faste medlemmer og suppleanter, desuden af Karsten Bundgaard, som 
med sine billeder dokumenterer alle aktiviteter i klubben. KB er tilknyttet som konsulent. Lene 
Thomsen, der hjælper sin mand Erik Thomsen. De to sørger for al post til medlemmerne. Og 
endelig Anne Larsson (scenetekniker og B-medlem), der arbejder i skuespilhuset og derfor er en 
god forbindelse til denne del af DKT.


Ad 6) valg af revisor og revisorsuppleant. Nuværende revisor Ulrik Seest og revisorsuppleant Anne 
Sophie Olsen blev enstemmigt genvalgt.


Efter disse valg rettede Margrethe en stor og varm tak til Arlette Weinreich for hendes utrættelige 
arbejde som medlem og viceformand for klubben igennem en lang årrække. Arlette blev udnævnt 
til æresmedlem med fint diplom!


Ad 7) Der var ingen indkomne forslag.


Ad 8) Evt. Formanden havde 3 ting:


a) Ballettens Venner. Margrethe og formanden for Ballettens Venner, Hanne Outzen, har 
sammen fundet en løsning på det problem der opstår når vi og BV er inviteret til ballet på 
GS samtidig. Foyerchef Henrik Mørk Nielsen har godkendt, at de to grupper deles, således 
at Akropolis kan samles bag glasdørene i foyeren og derfra sendes op på balkonen. 
Aftalen er også videregivet til Annette Ørving, så huset er godt orienteret. Akropolis takker 
for denne lettere adgang til GS. Ved førstkommende ballet Romeo og Julie bliver det dog 
ikke aktuelt, da Akropolis og BV inviteres til to separate prøver.


b) Udenlandsrejsen i maj 2016 til Sydtyskland er aflyst pga ringe tilslutning. Det er første 
gang i 10 år at vi aflyser. Bestyrelsen er dog enige om at foreslå kortere rejser på 4-5 dage 
i fremtiden. Formanden har talt med Vitus om en tur til Göteborg/Oslo i september. De 
fremmødte medlemmer viste overvældende interesse for ideen, og Margrethe går videre 
med planlægning i samarbejde med Peter Paulsen, Vitus Rejser.


c) Niels Peder Jørgensen, leder af biblioteket, har telefonisk meddelt Margrethe, at det er 
besluttet at nedlægge DKTs bibliotek, hvilket alle beklager.  Forhåbentlig er der midler til at 
alt overføres til Det Kongelige Bibliotek.


Ulla Skov spurgte om det kunne være en ide at finde fondsmidler til fejringen af Akropolis´ 
25 års jubilæum 19. maj 2017, således at klubben kunne arrangere en stor reception for 
hele teatret.


Formanden modtog ideen med kyshånd! Akropolis vil med tilskud fra Hatte Mogens-
fonden og evt. fondsmidler således kunne sørge for et brag af en fejring!


Der var ikke flere punkter på generalforsamlingen og Margrethe Danielsen takkede for 
pænt fremmøde og for at dirigenten sørgede for god ro og orden. Derefter var der 
servering af vin og laksesandwich. 




Else Philbert


17. februar 2016  



