
Referat af 31. generalforsamling i Akropolis, afholdt 23. januar 2023, kl. 
16.15-17.00 i Gamle Scenes Publikumsfoyer 

 

Ca. 60 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: 
 
Erik Salskov Andersen 
Bo Carlsson 
Lars Juhl 
Ole Sørensen 
Kjeld Erik Schaub 
 
 
1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen ville have foreslået tidligere skuespilchef, Lone Bastholm, der så sikkert og smukt førte os 
igennem de to tidligere års generalforsamlinger, men da Lone desværre meldte forfald, så foresloges Birte 
Rasmussen fra bestyrelsen. Birte blev herefter valgt med akklamation. 
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var varslet rettidigt og dermed lovlig, 
og derpå gav hun ordet til formanden. 
  
2. Formandens beretning for 2022  
Vi er inde i en normal gænge igen med invitationer til prøvebesøg, liste til mange forestillinger og med fuldt 
tryk på foredragene. Vi synes i bestyrelsen, at det er lykkedes at få et varieret udbud af foredragsholdere, 
som afspejler mange forskellige aspekter.  
 
Teleslynge, der var oppe at vende ved sidste generalforsamling, er blevet et tilbud ved foredragene, og vi 
hører gerne om jeres erfaringer dermed. Bestyrelsen vil desuden henstille til foredragsholderne, at de bruger 
mikrofonerne. 
 
Vedrørende foredragseftermiddagene skal det indskærpes, at de kun er for medlemmer og ikke med 
ledsagere. Det er teatrets regler vedrørende arrangementer, der gælder her. Der vil blive en undtagelse ved 
foredraget den 21. februar 2023 med Mette Ida Kirk, idet hun har fået lov af teatret at tage nogle af sine 
klienter med, når hun skal fortælle om sin undervisning af Parkinsonpatienter. 
 
Årsfolderen med sin fantastiske billedkavalkade, og hvori man kan læse om de enkelte arrangementer i 
2022, er igen fotograferet af Karsten Bundgaard og skrevet i samarbejde med Else Philbert. 
 
Årets skovtur blev holdt lige efter pinse. Holbergs gård, Tersløsegård, var målet – med efterfølgende frokost 
på Bromølle Kro. Vi var som sædvanlig, så længe formanden kunne huske, begunstiget med godt vejr. En 
dejlig tur med god mad og fint samvær som altid. 
 
På grund af de kommende planlagte ture/rejser til Malmø og Berlin har bestyrelsen besluttet at vente med 
dette års skovtur til Indian Summer og finde et herligt sted, når skoven begynder at falme. Men forinden da 
har vi som sagt arrangeret tur til Malmø, hvor vi skal se og høre operaen ”Sagen Makropulos” af Leos 
Janaceks, og hvor den danske tenor Magnus Vigilius, der synger et af hovedpartierne, vil komme inden 
forestillingen og fortælle os lidt om, hvordan det er at synge Janaceks. Om rejsen til Berlin kan det oplyses, 
at der er 4 pladser ledige. Sidste frist for tilmelding til Berlinturen er den 10. februar 2023. 
 
Foredragsholdere til efteråret er på plads, men som sædvanlig kan vi ikke give besked, før vi har datoerne 
for foyeren fra teatret. Men vi kan fortælle, at vi bl.a. får besøg af Jens Jørn Spottag og teatrets nye 
musikchef, Marie Jacquot. 
 
Mht. kontingent må vi konstatere, at det nok bliver nødvendigt med en forhøjelse over to etaper. Kassereren 
vil ved regnskabsaflæggelsen gøre nærmere rede herfor. Kontingentet til Akropolis hører stadig til de absolut 
laveste set i forhold til, hvad vi får ud af det. Men inflationen tærer på os alle. Udgifterne til mødeafholdelse, 
udflugter og arrangementer bliver desværre ikke mindre. 



 
Julefrokosten blev for første gang i mange år holdt uden for teatret. Det har været skønt i mange år at kunne 
være indenhus, men teatret ændrede reglerne i efteråret. Det var en dejlig eftermiddag, og også det, at 
bestyrelsen og deres ægtefæller ikke selv skulle stå for alt det praktiske med opsætning og nedtagning, 
afrydning osv., gjorde, at vi kunne få det til at fungere. Det er klart, at det er noget dyrere at være på 
restaurant, men vi havde et dejligt lokale med mange teaterminder på væggene. Snakken gik livligt, og vi 
kunne synge og også nyde godt af Ove Mynderups harmonikavirtuositeter. Tak til ham derfor. Der var 
mulighed for at cirkulere rundt ved bordene, og snakken gik lystigt.  
Da det nok i fremtiden også vil foregå på denne måde, modtager vi gerne ros og ris vedr. julearrangementet. 
 
Igen har vi haft et godt samarbejde med teatrets medarbejdere – fra teaterchefen og nedefter i alle de 
afdelinger, vi er i berøring med – derfor en stor TAK for dette, 
 
Bestyrelsen har arbejdet og holdt møder som normalt på teatret. Vi har et dejligt samarbejde. Det er en 
fornøjelse at vende og drøfte vores sager og ideer i en varm og dejlig atmosfære. 
 
Og tak til jer herlige gamle kolleger og medlemmer. 
 
Der var et enkelt spørgsmål om, hvordan nye kan blive medlemmer af Akropolis, og Louise Bothmann kunne 
oplyse, at man søger via klubben hjemmeside. 
 
Herudover var der ingen, som havde bemærkninger til beretningen, der ikke var til godkendelse, men til 
orientering, og forsamlingen modtog den med akklamation. 
 
  
3. Kassereren aflægger regnskaber for 2022 samt 3a fastsættelse af kontingent for 2024. 
 
Sussi Marcell indledte med at konstatere, at regnskabet for 2022 er revideret og underskrevet af revisor. 
 
Det fremgår af regnskabet, at der er et underskud på kr. 9.457,94. Det skyldes, som det blev sagt, inflation 
og stigende priser. Vi er meget imod at sætte egenbetalingen op på skovtur, julefrokoster osv., og derfor 
kommer vi med forslaget om at forhøje kontingentet til kr. 150. 
 
Vi har endnu midler på HatteMogens’ konto, men vi vil i år for alvor begynde at afvikle den. Der vil i 
forbindelse med vores arrangementer blive gjort opmærksom på det, når HatteMogens har bidraget. I forhold 
til denne generalforsamling kan det berettes, at det er HatteMogens, der har betalt for kaffe, wienerbrød og 
vin – dette udløste et særligt bifald. 
 
Kassereren fortalte herefter, at bestyrelsen har besluttet at flytte kontingentindbetalingerne til efteråret, fordi 
vi ellers ikke kan nå at sende medlemskortene ud, så man har dem fra begyndelsen af januar. Det er et stort 
arbejde at forberede, trykke, pakke og udsende de mange medlemskort. I løbet af efteråret 2023 vil vi derfor 
udsende opkrævning for året 2024. 
 
Kassereren bad også om, at hvis man betaler for andre, skal man gøre tydeligt opmærksom på det – evt. 
ved at sende en mail herom. Hertil skal man tydeligt skrive sit navn samt hvad betalingen dækker. 
 
Bestyrelsen beder om, at forsamlingen godkender en kontingentforhøjelse i år til kr. 150, samtidig med at der 
planlægges en yderligere forhøjelse til næste år. 
 
Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til regnskabet. 
 
Kontingentforhøjelsen til kr. 150 for 2024 blev derpå enstemmigt vedtaget. 
 
Kassereren takkede derpå afgående revisor Hans Mondrup, som fik vin og bifald. 
 
Kassereren ville gerne have præsenteret Hans Jørgen Laursen, som bestyrelsen indstiller som ny revisor, 
men han kunne desværre ikke være til stede. Poul Warnov, som bestyrelsen indstiller som ny 
revisorsuppleant, blev præsenteret. 
 
 
 



4.   Valg til bestyrelsen 
Dirigenten forklarede, at bestyrelsen er delt op på den måde, at den ene halvdel er på valg for 2 år det ene 
år, mens den anden halvdel er på valg for 2 år det næste år. 
 
I år var følgende bestyrelsesmedlemmer på valg for 2 år, og blev valgt med akklamation: 
  
Birgitte Ewerløf 
Sussi Marcell 
Kurt Effersøe 
Birte Rasmussen 
  
I henhold til vedtægterne kan der være 2 bestyrelsessuppleanter i bestyrelsen, men bestyrelsen er ret stor, 
så derfor kan den godt klare sig med blot én suppleant. 
 
Bodil Gøbel, bestyrelsessuppleant, blev derpå genvalgt med akklamation for 1 år. 
 
Bestyrelsen har desuden tilknyttet to konsulenter, der hver udfører uvurderligt arbejde i bestyrelsen, Else 
Philbert og Karsten Bundgaard. Begge har indvilget i at fortsætte, og dette blev modtaget med akklamation. 
 
5. Valg af revisorer for 1 år 
Klubbens hidtidige revisor, Hans Mondrup, har ønsket at træde tilbage, og bestyrelsen takkede ham for hans 
arbejde og overrakte vin, mens forsamlingen applauderede. 
 
Hans Jørgen Laursen, der var tidligere revisorsuppleant, stillede op som revisor og blev valgt med 
akklamation. 
Poul Warnov, der var blevet indstillet af bestyrelsen som revisorsuppleant, blev ligeledes valgt med 
akklamation. 
  
6. Indkomne forslag 
Der var ingen indkomne forslag. 
 
7. Eventuelt 
Ulla Skow spurgte igen i år, om bestyrelsen vil undersøge, om vores Akropolis-kort kan give mulighed for 
indkøb med procenter i cafeen. Bestyrelsen lovede at tage spørgsmålet op med cafeen. 
 
Der var ikke flere, der ønskede ordet. 
 
Dirigenten gav mikrofonen til formanden, der takkede forsamlingen for fremmøde og for god ro og orden 
under generalforsamlingen.  
 
 
Referent, Birte Rasmussen 25/1-2023 
 
 
Sign.    Sign. 
______________________________  ______________________________ 
Niels Borksand, formand   Birte Rasmussen, dirigent 


