
 

 

                                                                                                                                         

1.5.  22  

Referat ordinær generalforsamling 

Torsdag d. 28. april 2022 kl. 17.30 - 19.00  
Sted: Selskabslokalet 1. sal, Nykøbing F. Teater, Østergågade 2, 4800 Nykøbing F.  

  
Efterfølgende et causeri med museumsinspektør for STORM-Museet for humor og satire, Rikke Rottensten, – et blik på 
Nykøbing F. Revyens historie i anledning af Revyens 110års jubilæum 
 

Dagsorden:                        
1. Valg af dirigent  

John Hansen blev valgt. 

John Hansen trådte til med meget kort varsel, da Hans Peter M. Nielsen måtte melde afbud pga. sygdom. 

Bestyrelsen takker John Hansen mange gange for indsatsen. 

 

John Hansen takkede for valget. John Hansen gjorde opmærksom på, at der var afbud fra 3 bestyrelses-

medlemmer til generalforsamlingen, dels pga. sygdom, ferie og andet. 

John Hansen gjorde yderligere opmærksom på, at ønskede man ordet, skulle man præsentere sig. Endvidere 

at man skulle være medlem af foreningen for at deltage i evt. afstemninger. Ved evt. afstemninger skal 2/3 

af de fremmødte medlemmer stemme for forslag/ændringsforslag til vedtægterne, andre afstemninger af-

gøres ved simpelt flertal. 

 

John Hansen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ifølge vedtægterne. Dagsorden og 

indkomne forslag var rettidigt udsendt. 

 

2. Valg af referent og to stemmetællere 

Sekretær i Revyens Venneforening, Jette Lund Madsen, blev valgt som sekretær. 

Bianca M. og Elisabeth W. blev valgt som stemmetællere. 

Der er 22 fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. 

 

3. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning 

Næstformand i foreningen, Jørgen Lykke Madsen, aflagde bestyrelsens beretning, da formand Stine Pilt 

Olsen var fraværende. 

Jørgen Lykke Madsen kom i sin beretning ind på baggrunden for oprettelse af foreningen – initiativtagernes 

opfattelse af, at det er en nødvendighed, at Nykøbing F. bevarer sin revy af mindst 3 gode grunde: Revyen 

giver en masse liv til byen og området, giver en god økonomisk indsprøjtning til det lokale erhvervsliv og 

giver byen og området et godt ry i hele landet. Initiativtagernes mødtes første gang d. 24.2. 21, dels virtuelt 

pga. corona, og drøftede oprettelse af en venneforening. Herefter gik arbejdet i gang med forslag til vedtæg-

ter mm., og d. 27.5. blev den stiftende generalforsamling afholdt på Nykøbing Teater.  

Jørgen Lykke Madsen fortalte om venneforeningens arbejde i det forløbne år og kom bl.a. ind på coronares-

triktionernes indflydelse på foreningens aktivitetsniveau i det første år, Restriktionerne betød, at et par plan-

lagte aktiviteter måtte udsættes/aflyses. 

Jørgen Lykke Madsen fortalte endvidere om Revy-Banko d. 15. 8. 21, som blev en stor succes med omkring 

200 deltagere og en masse gode gevinster, som det lokale erhvervsliv og andre gavmildt havde sponsoreret. 

Jørgen Lykke Madsen rettede en stor tak til Stine Pilt Olsen og til Mickey Pless for deres store arbejde ift. 

Revy-Banko, dels med indsamling af gevinster og reklame for arrangementet og dels under selve arrange-



 

 

mentet. Et arrangement som Revy-Banko skal donere en vis procentdel af overskuddet til et humanitært 

formål. Da ”Stafet for Livet” havde arrangement samme dag modtog ”Stafet for Livet” 5.500 kr. fra Revyens 

Venneforening. 

Revyens Venneforening arbejder på andre arrangementer i det kommende år. Bl.a. har vi en udsolgt tur til 

”Revy i Tivoli” i samarbejde med Nykøbing F. Revyen fredag d. 6. maj 22.  

Jørgen Lykke Madsen afsluttede sin beretning med at konkludere, at samlet set er den nye Revyens 

Venneforening kommet godt fra start. 

Herefter overlod dirigenten beretningen til medlemmernes godkendelse. Beretningen blev godkendt. 

 

Beretningen kan læses på foreningens hjemmeside. 

 

 

4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab 

Regnskabet blev uddelt. 

Foreningens kasserer, Lizzi Kauffmann Lund, fremlagde foreningens regnskab, og der var mulighed for at 

stille spørgsmål til regnskabet. 

Venneforeningen har pt. 101 betalende medlemmer. 

Kassebeholdningen pr. 31.12. 21. er på 30.028,91 kr.  

Lizzi Kauffmann Lund gør opmærksom på, at der pt. ikke er status på aktiver og passiver, da regnskabet er så 

ungt, dette følger næste år. 

Revisorerne Poul Stahlschmidt og Bianca Mikkelsen har revideret regnskabet d. 22. 4. 22.  

Generalforsamlingen godkendte regnskabet. 

 

5. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsens fremsendte forslag til kontingent:  200 kr. årligt for enkelt medlemskab og 350 kr. årligt for 

familiemedlemsskab (2 personer) blev vedtaget. 

 

6. Indkomne forslag 

 

Bestyrelsen har følgende forslag: 

A. Forslag til vedtægtsændringer, se vedlagte bilag  

Bestyrelsens fremsendte forslag til vedtægtsændringer blev godkendt, dog blev forslag til ændring af §9 

stk.2. trukket tilbage af bestyrelsen. Forslaget var ikke beskrevet tydeligt nok.  

 

Under dette punkt henstillede generalforsamlingen, at referat fra bestyrelsesmøderne sendes ud til 

suppleanterne. 

 

B. Kontingentfastsættelse for det kommende år, se vedlagte bilag – blev vedtaget, se punkt 5. 

  

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af suppleanter 

Følgende er på valg: 

Stine Pilt Olsen 

Anne Brodersen – ønsker genvalg 

Jette Lund Madsen – ønsker genvalg 

 

Anne Brodersen og Jette Lund Madsen blev genvalgt til bestyrelsen.  

Britta Lange blev nyvalgt til bestyrelsen.  

 

Valg af to suppleanter: 

Jørgen Gregersen og Berith Johansen blev valgt.  

Jørgen Gregersen for en toårig periode, Berith Johansen for en etårig periode. 



 

 

 

For at blive valgt til bestyrelsen, skal man være medlem af Revyens Venner og være fyldt 15 år. 

 

 

8. Valg af revisor/regnskabskyndige 

Revisorerne Poul Stahlschmidt og Bianca Mikkelsen blev genvalgt.   

 

9. Eventuelt 

Revydirektør Mickey Pless fortalte underholdende - som altid - om den kommende revy, der er godt i gang 

med at vælge tekster og øve. Han beskrev den nye Kristine Yde som en sanglærke ude lige, en gevinst for 

revyen, og at det i det hele taget er et stærkt hold. Ligeledes at det bliver en flot scenografi, og at der bliver 

bedre plads til publikum på teatret, fordi der er fjernet 60 pladser. De gode stole fra hallen følger med til 

teatret, så alle kommer til at sidde godt.  

Mickey Pless fortalte også om Sommersang på Torvet, som finder sted 4 gange. 

For at reklamere for revyen har Nykøbing F. Revyen reklame bag på københavnske busser og på en husgavl. 

Billetsalget til årets jubilæumsrevy går godt efter en pause – samme oplevelse har alle revyer pga. krigen i 

Ukraine. 

 

Et medlem udtrykte ros til foreningen for initiativet og det udførte arbejde. 

 

Dirigent John Hansen afsluttede generalforsamlingen og udtrykte stor tilfredshed med den gode ro og orden 

under generalforsamlingen.   

 

Efter generalforsamlingen var Revyens Venner vært ved 3 snitter, drikkevarer og kaffe; hele traktementet flot sponsore-

ret af Tina, Hotel Falster. 

Stor tak til Tina og Hotel Falster. 

 

Efter generalforsamlingen causerede museumsinspektør for STORM-Museerne, Rikke Rottensten, over revylivet i 

Nykøbing F. - et meget interessant og underholdende causeri. Rikke‘s causeri gav tilhørerne lyst til at se Storm-Museet. 

Revyens Venneforening vil evt. arrangere en tur til STORM Museerne på et senere tidspunkt. 

 

 

Referent  

Jette Lund Madsen 

 

  

 

  

 

 

 


