
Referat af 30. generalforsamling i Akropolis, afholdt 29. marts 2022, kl. 
15.15-16.00 i Gamle Scenes Publikumsfoyer 

 

Ca. 50 medlemmer var mødt frem samt bestyrelsen. 

  
Formanden Niels Borksand bød velkommen og bad derpå forsamlingen om at mindes de af vores kolleger, 
der er gået bort i det forgangne år, med 1 minuts stilhed: 
 
Marianne Hallar     
Erik Thomsen     
Willy Mokjær     
 
1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog tidligere skuespilchef, Lone Bastholm, der valgtes med akklamation. 
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var varslet rettidigt og dermed lovlig, 
og derpå gav hun formanden, Niels Borksand, ordet. 
  
2. Formandens beretning for 2021  
Formanden indledte med at konstatere, at det ikke er så lang tid siden, vi har haft den sidste 
generalforsamling, men at nu er vi på vej, kære medlemmer. Vi håber, at alt corona osv er væk, og at vi 
kommer ind i en normal gænge igen med åbne prøver, foredrag og ture. 
 
Det blev også til et enkelt foredrag her i foråret, hvor komponisten Fuzzy, som var sat på programmet, 
desværre måtte melde afbud af helbredsmæssige grunde. Men det lykkedes med meget kort varsel af få 
vores skuespilchef, Morten Kirkskov, til at komme. Han tog tyren ved hornene og skitserede nogle 
retningslinjer for, hvordan vi evt. kunne komme videre med mulighed for at overvære prøver i Skuespilhuset. 
Det er noget, vi arbejder videre med. 
 
En anden sag vi har arbejdet med - og ikke mindst Kurt Effersøe har været aktiv i – er mulighed for 
anvendelse af teatrets transportable teleslynge til vores foredrag og generalforsamling.  
Det er i første omgang endt med et forsøg, som prøves af i dag. Herefter vil vi evaluere, hvordan det virker 
og fungerer. 
 
Vi har foredrag senere på foråret om sceneteknikken. Og derpå er der årets skovtur. Den vil finde sted 
tirsdag den 7. juni, og vil gå til Tersløsegård. Tersløsegård var Holbergs baroni, hvor Holberg var i de sidste 
år af sit liv. Der er museum med en særudstilling om Holbergs Masker, der åbner to dage før.  
Derefter skal vi spise frokost på Bromølle kro, som ligger ca. 20 min’s kørsel fra Tersløsegård. Den er ifølge 
egne optegnelser landets ældste kro fra 1198. 
 
Vi arbejder naturligvis også på efterårssæsonens foredrag. På nuværende tidspunkt har bestyrelsen 
bekræftet tilsagn fra vores nye operachef Elisabeth Linton, der kommer med sine ideer og sine planer for 
operaen. 
 
Med hensyn til åbne prøver henstillede formanden til, at I har jeres medlemskort med, da teatret kan ønske 
at se vores dokumentation.  
 
Vi arbejder også på tur til Malmøoperaen igen. 
 
Igen har vi haft et godt samarbejde med teatrets medarbejdere - fra chefen, Kasper, og nedefter i 
afdelingerne – hvor vi får hjælp med alt det, vi skal bruge – så derfor en stor TAK for dette. Bestyrelsen har i 
den sidste tid haft mulighed for at holde møder på teatret og ikke ude i byen. 
Der er kommet et enkelt forslag til næste skovtur fra et medlem, men det viste sig at være begrænset af, at 
der kun ville kunne deltage 40 personer. Men vi modtager som sædvanlig gerne forslag og input fra jer. 
 
Formanden takkede for det dejlige samarbejde i bestyrelsen. Det er en fornøjelse at vende og drøfte vores 
sager og ideer i en varm og dejlig atmosfære. Da vi tog over i sin tid efter Margrethe var vi en stor broget 
skare. Måske vel stor i normal bestyrelsessammenhæng. Med en alderspræsident,Tamas Vetö, der nu 



trækker sig tilbage. Vi takker Tamas for hans indsats, men genbesætter ikke pladsen ved hans udtræden af 
bestyrelsen. Stor og kærlig tak. 
 
Og tak til jer herlige kolleger og medlemmer, tak til teatret, tak til os alle sammen. 
 
Der var ingen, som havde bemærkninger til beretningen, der blev godkendt med akklamation. 
 
  
3. Kassereren aflægger regnskaber for 2021 samt 3a fastsættelse af kontingent for 2023. 
 
Regnskabet for 2021 er godkendt og underskrevet af revisor. 
 
Sammenlægningen af Hattemogens’ konto med Akropoliskontoen bliver ikke gennemført, som vi ellers 
annoncerede sidste år i november. I Hattemogens’ overdragelsesbrev, gav han udtryk for, at han IKKE 
ønskede sin donation eller arv lagt sammen med Akropolis’ øvrige midler. I betragtning af den meget 
generøse gestus, var der i bestyrelsen fuld enighed om at efterkomme hans ønsker. Det resterende af arven 
vil blive anvendt inden for en overskuelig fremtid, nu hvor aktivitetsniveauet er tilbage på normal. 
 
Vi har i år valgt at sende regnskabet på mail. Så kan de, der måtte være interesserede, selv udskrive det til 
nærmere granskning…….og vi skal så efterfølgende ikke kassere 90 % af de printede eksemplarer. 
 
Hvis man ønsker at sammenligne med foregående års regnskaber, ligger de på Akropolis’ hjemmeside 
under fanen “bestyrelse” og ”generalforsamlinger”. 
 
Det fremgår klart af tallene, at der ikke har været afholdt det samme antal arrangementer som før corona, 
derfor står der ca kr. 20.000 mere på kontoen end sidste år, men vi håber naturligvis at kunne afholde en 
masse spændende arrangementer i fremtiden og få brugt noget af overskuddet. 
 
Kassereren udtrykte dybtfølt tak for, at så mange denne gang havde valgt at betale deres kontingent inden 
for tidsfristen!!! Dog er der stadigvæk en del, som glemmer at skrive navn og formål på overførslen, hvilket 
giver en del hovedbrud for os, som arbejder med det. …så der er stadig plads til forbedring. SÅ HUSK NAVN 
OG FORMÅL. 
 
Afsluttende foreslog kassereren, at kontingentet for 2023 fortsat er på kr. 120,- 
 
Regnskabet og kontingentstørrelsen blev godkendt med akklamation. 
 
Der var et par bemærkninger til modtagelsen på mail, idet mailen pga ny afsenderadresse var endt i uønsket 
mail-bakken. Dette er desværre noget, der styres fra den enkeltes computer, og det er derfor en god regel at 
tjekke sin uønskede mail/spam-bakke hver dag. 
  
4.   Valg til bestyrelsen 
Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg for 2 år, og blev valgt med akklamation: 
  
Niels Borksand 
Annette Krogh 
Louise Bothmann 
Lilli Jønch 
  
Bodil Gøbel, bestyrelsessuppleant, blev genvalgt med akklamation for 1 år. 
 
Tamas Vetö genopstillede ikke og blevet takket for sit arbejde i bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen har desuden tilknyttet to konsulenter, Else Philbert og Karsten Bundgaard, der også gerne 
fortsætter. 
Dirigenten skulle hilse fra bestyrelsen og sige, at de er meget, meget glade for det arbejde, som de to 
konsulenter udfører. Deres fortsatte medvirken i bestyrelsen blev modtaget med akklamation. 
 
5. Valg af revisorer for 1 år 
Hans Mondrup genopstillede som revisor og blev valgt med akklamation. 



Hans Jørgen Laursen var ikke til stede, men genopstillede som revisorsuppleant og blev ligeledes valgt med 
akklamation. 
  
6. Indkomne forslag 
Der var ingen indkomne forslag. 
 
7. Eventuelt 
Ulla Skow fortalte, at vores Akropolis-kort engang gav mulighed for indkøb med procenter i cafeen, og hun 
spørger, om det kunne være noget, som kan blive genoptaget. 
 
Arlette Weinreich stillede ved sidste generalforsamling spørgsmål, om det nedlagte telefonnummer for 
ændringer i åbne prøver kunne blive genindført. Hun spørger i år, om foreningen eventuelt vil kunne betale 
for en telefon, som man kan ringe til.  
Bodil Gøbel forklarede i tråd med sidste år, at vi har talt længe med lydafdelingen om den gamle telefon, 
men at telefonsystemet for hele huset er lavet om. Hvis vi modtager besked om ændringer eller aflysning, vil 
vi i stedet sende dette ud til medlemmerne på mail.  
Arlette Weinreich fortalte også, at der engang var telefonkæder, hvor hvert bestyrelsesmedlem ringede til én 
på listen, som så igen hver ringede videre. Det fungerede dengang, indtil der blev oprettet det særlige 
nummer, hvortil folk kunne ringe i stedet.  
Formanden konkluderede, at bestyrelsen vil tage problematikken op igen, men det blev understreget af 
Louise Bothmann, at udsendelse af en mail til alle medlemmer er en nem og hurtig kommunikationsform. 
 
Den sidste kommentar under Eventuelt gik på forvirringen, når vi nogle gange ser åbne prøver sammen med 
Ballettens Venner. Kurt Effersøe forklarede afsluttende, at når dette forekommer, skal Akropolis’ medlemmer 
gå op til højre forbi cafeen, mens Ballettens Venner går til venstre. 
 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamlingen.  
 
Referent, Birte Rasmussen 9/4-2022 
 
 
Sign.    Sign. 
______________________________  ______________________________ 
Niels Borksand, formand   Lone Bastholm, dirigent 


