
Referat af generalforsamlingen i Akropolis mandag den 28. august 2017 
i publikumsfoyeren GS 

Til stede var fra bestyrelsen: Margrethe Danielsen, Hans Mondrup, Kurt Effersøe, Karsten 
Bundgaard, Bodil Gøbel, Lene og Erik Thomsen, Else Philbert


Fraværende var: Mitzi Larsson, Bente Skovmøller


Ca. 90 medlemmer var mødt frem i publikumsfoyeren, hvor der blev serveret kaffe, the og 
wienerbrød. Og i pausen var der hvidvin – betalt af Hatte-Mogens Fond.


Kl. 16.15 bød Margrethe Danielsen velkommen til 25. ordinære generalforsamling. Navnene på de 
medlemmer der er døde i årets løb blev læst op, og vi holdt et minuts tavshed for:


Inger Axholt: Det Kongelige Operakor, æresmedlem af klubben


Tommy Frishøj: Den Kongelige Ballet


Inger Mosfeldt Thöfner, Den Kongelige Ballet


Kjeld Noack, Den Kongelige Ballet, æresmedlem af klubben


Grethe Nielsen, Dameskrædder


Derefter fulgte generalforsamlingen med


Ad 1) valg af dirigent: formanden foreslog Palle Kibsgaard.


Ad 2) formandens beretning for 2016 (februar 2016 – august 2017) blev godtaget. 


Ad 3) Kassereren aflægger regnskab for 2016:  


a) Klubbens kasserer, Mitzi Larsson, havde ikke mulighed for at deltage på grund af sygdom. 
Men hun havde sørget for at fremsende protokol med bilag på alle udgifter og revisor 
Ulrich Seest havde haft lejlighed til at se regnskabet og godkendt det. Indestående på 
84.040 kr. før jubilæet.


b) Også Hatte-Mogens Fond var opgjort. Der var 69.200 kr. (før udgifter til jubilæet). Der er 
penge til 2 år endnu, når vi hæver 20.000 kr. årligt. Også dette regnskab er godkendt af 
revisor.


c) Kontingentet blev igen fastsat til 60 kr. årligt.


Alle tre punkter, de to regnskaber og kontingentet på 60 kr., blev godkendt af 
generalforsamlingen.


Ad 4) Valg af fire bestyrelsesmedlemmer: De afgående er: Margrethe Danielsen, Mitzi Larsson, 
Kurt Effersøe, Lene og Erik Thomsen (kun villig til valg frem til generalforsamlingen 2018). De 
afgående medlemmer blev genvalgt.


 Efter at talrige opfordringer er udsendt til medlemmerne, senest i marts 2017, om at melde sig til 
bestyrelsen havde fem personer meldt sig i sommerens løb, nemlig




Sussi Marcel Bundgaard, balletten


Lilli Jønck, operakoret,


Louise Bothmann, operakoret,


Anette Krogh, statist og billetkontor og


Tamás Vetö, dirigent


	 Yderligere tre personer meldte sig efter pausen, hvor vi fik et glas hvidvin:


Niels Borksand, korassistent


Birgitte Ewerløf, operakoret


Birthe Rasmussen, statist


Vi fik forsamlingens tilslutning til at disse i alt 8 personer deltager i efterårets bestyrelsesmøder, for 
at komme ind i forretningsgangen i klubben. Den nuværende bestyrelse fortsætter altså uændret 
indtil februar 2018. De 8 nye observatører deltager i bestyrelsesarbejdet, kommer i lære, og er 
forhåbentlig klar til at blive valgt ind i bestyrelsen i februar 2018.


Der var ingen indvendinger imod denne plan.


Ad 5: Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen: 


De afgående er: Hans Mondrup, Bodil Gøbel (kun villig til valg frem til generalforsamlingen februar 
2018). De to afgående suppleanter blev genvalgt.


Ad 6) Valg af revisor og revisorsuppleant: Nuværende revisor Ulrik Seest, og revisorsuppleant 
Anne Sofie Olsen blev genvalgt.


Ad 7) Indkomne forslag: Der var ingen.


Ad 8) Evt: Formanden spurgte om der var forhåndsinteresse i at vi undersøgte muligheden af en 
forårsrejse til Sønderjylland. Interessen var der, og Margrethe vil arbejde på det.


Mødet blev hævet kl. 17.30.


Else Philbert/28.8.2017




Palle Kibsgaard, dirigent


