
Referat af 28. generalforsamling i Akropolis, afholdt 18. februar 2020, kl. 
16.15-18.00 i Gamle Scenes Publikumsfoyer 

 

70-80 medlemmer var mødt frem samt bestyrelsen (undtagen Kurt Effersøe, der var sygemeldt). 

  
Formanden Niels Borksand bød forsamlingen velkommen på egne og bestyrelsens vegne og bad derpå 
forsamlingen om at mindes de af vores kolleger, der er gået bort i det forgangne år, med 1 minuts stilhed: 
Peter Høegh, Dan Jakobsen, Hanne Kvetny, Mitzi Larsson, Peter Petersen og Kjeld Guldborg. 
  
1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Ulla Skow, der valgtes med akklamation. 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var varslet rettidigt og dermed lovlig, og derpå gav hun 
formanden ordet. 
  
2. Formandens beretning for 2019 
Formanden berettede om det gode samarbejde i bestyrelsen og om, hvordan den de forskellige medlemmer 
imellem dækker alle de nødvendige funktioner. Han fortalte, at alt bliver diskuteret og besluttet på demokra-
tisk vis, således at han kan nøjes med at være talsperson for bestyrelsen. 
Formanden takkede også alle teatrets afdelinger, der altid er til stor hjælp for os. Han fremhævede vores 
årsfolder med det forgangne års mange aktiviteter, illustreret ved Karstens flotte billeder og Elses tekst. 
Formanden understregede, at bestyrelsen sætter stor pris på alle medlemmers input og forslag til aktiviteter, 
foredragsemner og foredragsholdere, og han opfordrede til, at man stadig kommer med forslag til os. 
Formanden fremhævede den glæde, som Akropolis har af at blive inviteret til prøver og af de mange 
muligheder, som teateret giver os. Det gør, at vi føler, at vi stadig hører til, og formanden kunne fortælle, at vi 
er den største personalegruppe på teatret, selvom vi ikke er her mere. 
Selvom turen til Oslo sidste år var en stor succes, så var turen til sommer til Hamborg lige ved at blive aflyst, 
fordi der er for få tilmeldinger. Turen bliver reddet ved, at deltagerne kører i tog derned i stedet for med bus 
og med guide. Derimod er der flot tilslutning til endagsturen til Malmø den 15. marts, hvor vi skal se ”Orfeus i 
Underverdenen”. Endagsture kunne være en alternativ mulighed i forhold til de flerdagsture, vi tidligere har 
haft. Der er også nogle, der synes, det kunne være sjovt at gentage turen til Oslo, der var en stor succes. I 
det hele bad formanden medlemmerne om at udtrykke deres mening og komme med forslag. 
Årets skovtur finder sted den 3. juni og går til Ledreborg Slot med frokost på den nærliggende restaurant 
Hertadalen. Vi vil medbringe vores nye sangbog, så der kan synges både ud og hjem. 
Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent for den kommende periode, selvom vi er ved at have opbrugt 
Hattemogens og Magrethes fonde, men vi vil ikke undlade at gøre opmærksom på, at en måske mere 
rettidig kontingentindbetaling vil gøre arbejdet lettere, derved undgår vi mange ekstra udsendelser, for vi 
synes jo alle sammen, at det vil være frygteligt trist, hvis nogen ryger ud. Endelig bad formanden om, at man 
ved indbetaling først skriver sit navn og derpå begivenheden, om det er skovtur, julefrokost eller kontingent. 
Bestyrelsen har forslag om en enkelt vedtægtsændring vedrørende enker. 
Formanden sluttede af med igen at takke hele bestyrelsen for et fantastisk samarbejde, for gode møder og 
for stor hjælp til gavn og glæde for os alle. 
 
Der var ingen, som havde bemærkninger til beretningen, der blev godkendt med akklamation. 
  
3. Kassereren aflægger regnskaber for 2019 (omdeltes) 
Kasserer Sussi Marcell indledte med at fortælle, at såfremt man ønskede at sammenligne indeværende års 
regnskab med sidste års regnskab, så skal man gå ind på Akropolis’ hjemmeside. Klik på ’bestyrelsen’, 
derefter undermenuen ’generalforsamlinger’, så ligger regnskaberne der.  
Det regnskab, vi sidder med i dag, er blevet godkendt og underskrevet af revisor. 
Det er glædeligt, at vi kan holde samme aktivitetsniveau som hidtil, og vi har ingen planer om yderligere 
kontingentjusteringer, men vi tager et år ad gangen. 
Kassereren appellerede til, at medlemmerne gør sig mere umage med at betale før betalingsfristen. 
Ud over sin appel om at betale til tiden fulgte kassereren op på formandens henstilling til udfyldning af 
bankindbetalinger: Skriv kun jeres navn og formålet med indbetalingen (kontingent eller jul eller skovtur eller 
Malmø, osv.). 



Endelig gjorde kassereren opmærksom på, at hvis man i en periode ikke har modtaget nogen mails fra os, 
så tjek jeres spammail eller uønskede mail.  
Regnskabet blev godkendt med akklamation. 
  
3.a Fastsættelse af kontingent: 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for det kommende år på kr. 120,00. 
Det blev godkendt med akklamation. 

4.   Valg til bestyrelsen 
Da hele bestyrelsen blev valgt for 2 år for to år siden, og vi helst ikke skal stå i en situation, at hele 
bestyrelsen går af på én gang, så er valget af bestyrelsesmedlemmerne delt op i to grupper, hvoraf den ene 
stiller op for 1 år, mens den anden stiller op for 2 år. 
 
Bestyrelsen har desuden tilknyttet to konsulenter, Else Philbert og Karsten Bundgaard. 
 
Alle bestyrelsens medlemmer genopstiller og blev valgt med akklamation. 
  
Følgende for 1 år: 
Birgitte Ewerlöf 
Sussi Marcell 
Kurt Effersøe 
Birte Rasmussen 
  
Følgende for 2 år: 
Niels Borksand 
Annette Krogh 
Louise Bothmann 
Lilli Jønch 
  
2 bestyrelsessuppleanter for 1 år: 
Bodil Gøbel og Tamas Vetö 
  
5. Valg af revisorer 
Formanden takkede Ulrik Seest for hans mangeårige revisorfunktion og overrakte ham en flaske vin.  
 
Ulrik Seest takkede og fortalte, at vores daværende pragtfulde formand, Margrethe, i sin tid spurgte ham, om 
han kunne påtage sig jobbet som revisorsuppleant. I dag har han siddet i i hvert fald 9 år og været suppleant 
i 2 år, så nu er det på tide at trække sig.  
Ulrik Seest fortalte, at han har haft nogle gode år med Mitzi, som vi mindedes i dag, og nu senest med Sussi. 
Det har været et fantastisk samarbejde. 
Han bifaldt også bestyrelsens udpegning af hans efterfølger, Hans Mondrup, som han tilføjede er fantastisk, 
og som jo også har virket som kasserer. Så det kan ikke være bedre.  
 
Hans Mondrup blev derpå foreslået som revisor og valgt med akklamation. 
Hans Jørgen Laursen, som genopstillede, blev også valgt med akklamation. 
Begge for 1 år 
  
6. Indkomne forslag 
Der var ikke kommet nogen forslag fra medlemmerne, men bestyrelsen havde forslag til en vedtægts-
ændring, så vedtægternes § 3, stk. D vedrørende Enker M/K kommer til at lyde som følger: 
 
”Efterladte til tidligere Akropolismedlemmer kan deltage i Teatrets indbydelse til prøver. Der udstedes et 
’Enkekort’, der benyttes som adgangskort. 
Enker M/K har desuden adgang til at deltage i klubbens årlige julefrokost, skovtur og rejse samt i de 
foredrag, der afholdes forår og efterår i Teatrets Publikumsfoyer. 
Enker betaler kontingent, men kan aldrig medtage ledsager.” 
 



Bestyrelsesmedlem Birte Rasmussen forklarede, at ændringen i paragraffen alene drejede sig om tilladelsen 
til, at enker m/k også kan deltage i foredragene. 
Tidligere har dette ikke været en mulighed, fordi foredragene blev afholdt inde i selve teatret. Men efter vi 
udelukkende afholder foredragene i Teatrets Publikumsfoyer, hvortil adgangen er direkte fra gaden, så er 
adgangen ikke en forhindring længere. 
 
Arlette Weinreich opponerede og forklarede, at vi i sin tid var enige om, at enkers adgang ville være noget 
rod. Hun gik også imod, at der skulle være nok plads i Publikumsfoyeren. Endelig anførte hun, at 
spørgsmålet om enkeadgang havde været oppe på generalforsamlingen sidste år, men at det da var blevet 
afvist. 
 
Birte kunne korrigere, at det ikke var enker, som der blev sagt nej til sidste år, men pårørende. Og hun 
kunne fortælle, at vi har 23 enker m/k i foreningen, så det ikke drejer sig om et større antal. 
 
Poul Warnov stillede spørgsmål om, hvad der vil ske, hvis en ”enke” gifter sig igen? Om det vil give adgang 
til enkens nye ægtefælle? 
 
Dette kunne Birte afvise. Hvis man som enke gifter sig igen, så har man stadig ikke ret til at tage nogen med 
herind, hverken til det ene eller det andet. Kortet gælder kun til den givne person uden ledsager. 
  
Vedtægtsændringen blev vedtaget med 2 imod og resten for. 
 
Da vedtægtsændringer skal vedtages over to generalforsamlinger med mindst én måneds mellemrum, vil der 
blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med Akropoliseftermiddagen den 6. april 2020 
forud for foredraget. Vi forventer, at den ekstraordinære generalforsamling højst vil tage fem minutter. 
  
7. Eventuelt 
Ingen ønskede ordet under punktet Eventuelt. 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamlingen. 
Og formanden indbød derpå til vin og hyggeligt samvær. 
 
 

Birte Rasmussen 21/2-2020 

 

Sign.    Sign. 

______________________________  ______________________________ 

Niels Borksand, formand   Ulla Skow, dirigent 


