
Referat af generalforsamling i Dragør Revy Forening  

14. juni 2011 kl. 19.30 i Wiedergården 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent og referent 
2. Formandens beretning 
3. Beretning fra produktionsgruppen 
4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 
5. Budget og kontingentfastsættelse 
6. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest ti dage før mødet og udsendes til medlemmerne) og 
udsendes til medlemmerne inden generalforsamlingen. 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter 
8. Valg af produktion. 
9. Valg af en revisor og en revisorsuppleant 
10. Eventuelt 
 

Referat v/Susanne Lindø: 

1. Valg af dirigent 
Claus Ehlers blev valgt på bestyrelsens opfordring og med passende applaus. Claus takkede for valget og 
kunne fortælle, at alle formalier mht. indkaldelse var overhold, så hvis ingen havde indvendinger, 
betragter han indkaldelsen for lovlig og generalforsamlingen for beslutningsdygtig. Ingen protesterede.  
 

2. Formandens beretning 

Jeg må jo starte med at sige at det var jo et træls år at være ny formand !  Ingen revy !!! 

Men vi starter jo ved sidste GF hvor der jo blev valgt en god og arbejdsom bestyrelse og vi startede ud med 
en masse energi og gå på mod. For nu skulle vi være på forkant og i god tid så vi kunne lave en revy der  - 
mindst - kunne leve op til den forrige. Og det var en flot revy vi fik lavet.  - Så vi mente at: Det gør vi sgu 
igen. 

Vi havde jo i sidste del af øveforløbet fået assistance fra Niels/Lyffe, som Lars havde lokket til at giv en sidste 
overhaling af de/vi aktive. Og sammen med Lars´ forarbejde som instruktør, var det en spændende proces op 
under premieren. 

På den baggrund var der bred tilslutning til at prøve at lokke Niels til at instruere revyen i år. Det ville han 
godt, men skulle jo nok have lidt udgifter dækket (kr. 10.000). Da han jo skulle rekvireres ”udefra”, har han jo 
ikke helt samme veneration for foreningen som os der er i foreningen og ikke bliver betalt for vores indsats. 
Det blev vedtaget i bestyrelsen, at det gjorde vi så.  Så langt så godt.  Men ak - inden vi kommer i gang, har 
Niels fortrudt og måtte melde pas pga. af andre og større opgaver.  

Hvad gør vi så. Lars blev spurgt, og ville gøre det for samme beløb som Niels skulle have. Men da vi jo ikke 
lønner os selv, kunne vi jo heller ikke honorere Lars, som så valgte at blive på scenen.  

I bestyrelsen opstod der en begyndende panik, for vi skulle jo have en instruktør. Mange forsøg og tiltag blev 
gjort (og mange bestyrelsesmøder). Men desværre uden resultat. Som et sidste mulig udvej foreslog 
undertegnede, at med den ballast af erfaring vi sad inde med tilsammen, så kunne vi måske instruere 
hinanden. Skuespillere og musikere blev taget i ed, og gav hinanden håndslag på at det gjorde vi sgu !!!! 

REVY SKAL DER TIL! Men desværre, den model klarede ikke skærene. Vi kastede håndklædet i ringen og 
standsede kampen. Op under jul udsendte jeg så pressemeddelelsen om at der ikke blev revy i år. Nok om 
det! 

Så skulle der kigges fremad med frisk mod på næste år, så vi forhåbentlig kan samle puslespillet om Dragør 
revyen. Det er blevet til mange møder, med mange ideer, forslag, tiltag, udslag, afslag og bagslag. Men lidt 
om aktiviteterne i tilfældig kronologisk orden: 

Opstartsmøde: En aften med gule sedler, masser af forslag og ideer som blev kastet i armene på de sagesløse 
tekstforfattere. Det blev til en flok gode tekster som jo nok kan bruges (med enkelte omskrivninger) til næste 
år.  



Revyernes revy: Traditionen tro arrangerede Claus Ehlers den årlige tur til Revyernes revy i cirkusteltet på 
Bakke. Det blev herlig tur, med en revyoplevelse langt ud over det sædvanlige. Tak for det. Jeg tror nok at 
Claus forsøger igen i år.  

Syng med aften i november: Var desværre selv forhindret, men det blev til en hyggelig aften )har jeg hørt), 
som helt sikkert skal gentages i år. 

Logokonkurrence: En ide som blev fostret på et bestyrelsesmøde var, at vi skal have et logo, og vi skal 
udskrive en logokonkurrence. Det skulle være af (mindst) 2 gode grunde – dels at vi rent faktisk fik et logo, 
og at (som nok har været et meget stort emne i bestyrelsen i det forløbne år) sammen med andre aktiviteter 
at skabe opmærksomhed omkring foreningen for at tiltrække flere medlemmer. Der kom mange fine forslag 
og vinderforslaget blev leveret af Perle! Der er vi glade for. Og når man så ved at hun var op imod lokale 
kunstmalere, designer m.m. så er det da ret godt gået. Tak for det. Vi fik lokket Henrik Stark til at rentegne 
det så det kom til at se sådan ud i færdig udgave og som selvfølgelig skal pryde vores materiale, hjemmeside 
m.m. fremover. 

Vi fik en del omtale i Dragør nyt på den konto. Det vender jeg tilbage til. 

Drejebog: Pernille har arbejdet på en drejebog til Dragørrevyen, som blev præsenteret på et møde i 
Kedelhuset, med det erklærede formål, at få input fra alle involverede, så vi havde et materiale som man 
kunne ty til, hvis man ikke lige kunne huske hvordan man plejer at gøre tingene. Det er blevet til en god 
manual, man kan bruge som håndbog i forløbet, og i alle grupper. Et stort stykke arbejde, som jeg håber, vil 
komme til gavn allerede i år. 

Hjemmeside: Og mens vi er ved Pernille, har vi jo også en hjemmeside, som vokser og bliver mere og mere 
spændende og hvor man jo i øvrigt er velkommen til at sende materiale ind til, hvis man skulle have noget 
liggende. 

Dragør revy dvd fremvisning i Dragør Bio: Claus på banen, med et arrangement hvor de der ikke fik set 
revyen kunne se den, og andre gense den. Trods megen omtale med pressemeddelelser fra både Claus og 
undertegnede, var fremmødet ikke stort. Et par og tyve mennesker, som havde en hyggelig aften, men 
velkomst drink og Claus’ levende fortælling inden filmen. En hyggelig aften som vist nok gav et par nye 
medlemmer. Og hvis nogen endnu ikke har købt DVD´en tror jeg vi har et par stykker tilbage. Det kunne jo 
være en julegave til familien. Vi giver rabat ved storkøb. Og så er julegaverne klaret! 

Og så kommer vi til noget som har optaget bestyrelsen meget i år: Flere medlemmer i foreningen. 

Jeg vil starte med at rette en tak til især Dragør Nyt, men også til Amagerbladet, for de har været meget 
hjælpsomme og positive med at bringe div. Indslag vi har sendt til dem. 

Meget af den øvelse har jo gået på at skabe opmærksomhed om os selv og dermed forhåbentlig få flere 
medlemmer. Det er ikke lykkedes så godt som man kunne ønske! Men jeg vil lige nævne nogle tiltag: 

 Lars på slap line i Dragør centret 2 gange op under jul. 
 Besøg hos ”Værn om synet” hvor Dorte og Lars, assisteret af Uffe var på banen. 
 Og mere sang: 2. april pågågaden, som optakt til Revy i Bio, med Birgit, Dorte, Lars og undertegnded, 

samt Pernille med omdeling af flyers. 

Flyers: Vi har fået lavet ( Susanne har lavet) disse flyers og Birgit har bestilt holdere, så de skal ud at stå på 
biblioteker, læger, forretninger og hvem der har lyst il at have dem stående. Igen i et forfængeligt håb om at 
vi får flere medlemmer! 

Nye tiltag: Der har været mange ideer på bordet, med sponsorater, med billetter til Banko, en ny omgang 
fællessang, hvor alle i byen inviteres m.m.m. Og har nogen her ideer, er jeg sikker på at den kommende 
bestyrelse vil hilsen dem velkommen. 

Alle disse aktiviteter er naturligvis et resultat af og forsøg på at skaffe ”hænder”. Som det jo ofte er, er det jo 
ofte den samme, hårde kerne der tager fat. Og dem kan vi ikke undvære. MEN vi SKAL have nye kræfter til, 
ellers kan vi ikke lave revy. Og det er til alle de sædvanlige opgaver, som ikke glitrer på scenen ved 
premieren, men hvor der ikke ville være meget glitter uden denne indsats. 

En tak til alle for indsatsen. 



Jeg vil også benytte lejligheden til at sige tak til min bestyrelse, for deres indsats, hårde arbejde og i øvrigt 
hyggelige samvær på møderne. (selvom der bestemt også er blevet krydset klinger) Tak for jeres indsats. 

Og så her Henrik tænkt sig at gå pension fra bestyrelsesarbejdet. En tak til dig og håber du stadig er med til 
at give hånd når det gælder. 

Og det har Pernille også! Måske ikke lige pension, men at trække sig tilbage og slippe bestyrelsesarbejdet lidt. 
Du har lovet at være med på sidelinien, så vi kan ringe og spørge. Og vi skal jo nok også bruge en erfaren 
suffløse igen, hvis nogen ikke kan huske deres tekst. Og du har desuden tænkt sig at bruge lidt mere tid på 
såvel hjemmeside, som det revyhistoriske. Tak for din store indsats. 

Til slut vil jeg sige at jeg har stillet mit kandidatur til rådighed for en ny periode, MEN jeg håber der skulle vise 
sig at være en der synes det kunne være spændende, så jeg kan hellige mig spilleriet. 

Og lad os så lave den bedste revy nogensinde i 2012!! 

Tak for mig. 

Claus takkede for formandens beretning og åbnede for debat og kommentarer: 
Pernille bemærkede, at logokonkurrencen desværre ikke gav det PR, som man havde håbet. 
Claus fortalte, at biograf-forestillingen, hvor filmen fra seneste års revy, desværre ikke blev den publikums 
succes, som man havde håbet. Til gengæld var der masser af omtale om forestillingen i de lokale medier. 
Claus går også og ærgrer sig en hel del over, at det ikke lykkedes at stable en revy på benene, for der 
sker rigtigt meget i byen lige nu – han håber, det lykkes næste år. 
Med disse bemærkninger tog generalforsamlingen formandens beretning til efterretning. 
 

3. Beretning fra produktionsgruppen 
Ingen beretning, da der ikke har været afholdt revy. 
 

4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 
Pernille gennemgik regnskabet. Claus supplerede og kunne fortælle, at der ud over foreningens beholdning 
jo også er et lysanlæg mm., som også repræsenterer en værdi. Foreningen har altså været i stand til at 
forøge formuen, siden den overtog ca. 80 t.kr. fra revygruppen. 
Regnskabet blev godkendt. 
 

5. Budget og kontingentfastsættelse 
Pernille gennemgik forslag til budget for 2011. Der skulle lige den forklaring til, at budgettet er for 2010 – 
og ambitionen er at holde ny revy i 2012. Derfor er budget for 2011 meget forudsigelig. Budget og 
kontingentforslag blev godkendt. 
 

6. Indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag. 
 

7. Valg af bestyrelse: 
På valg til bestyrelsen var:  
Karl Erik Grønbech – villig til genvalg  
Casper Kjersner – villig til genvalg 
Pernille Fischer – ønsker ikke genvalg 
Dorte Munksgaard har meddelt, at hun gerne vil ind i bestyrelsen. 
Karl Erik, Kasper og Dorte blev valgt til bestyrelsen. 
 
Suppleanter vælges for 1 år og flg. var på valg: 
suppleant Henrik West – ønsker ikke genvalg 
suppleant Claus Ehlers – villig til genvalg 
Claus blev valgt som 1. suppleant, og Aksel blev – efter nogen overtalelse – valgt som 2. suppleant. 
 

8. Valg af produktion 
Claus foreslår, at der skal laves en revy i 2012– det kræver at vi finder nogle skuespillere, osv.  
Det er forsamlingen enig i – generalforsamlingen indstiller til bestyrelsen, at man lægger sig i selen for at 
det skal lykkes med en god revy i 2012. 
 



9. Valg af revisor og suppleant 
Revisor vælges for 2 år og revisionssuppleant for 1 år og flg. På valg var: 
Boje Rinhart – villig til genvalg 
Suppleant Dines Bogø – villig til genvalg 
Boje og Dines blev valgt. 
 

10. Eventuelt 
To sange tilbage – kom frit frem – ellers synger vi. 

 

 

 


