16. maj 2022

5. NYHEDSBREV - NYKØBING FALSTER REVYENS VENNER
Kære medlemmer af Nykøbing Falster Revyens Venner - Nu er det tid til et Nyhedsbrev nr. 5.
________________________________________________________________________________
NYKØBING FALSTER REVYENS VENNEFORENING har afholdt vores første ordinære
generalforsamling d. 28.april 22 kl. 17.30 – 19.00 på 1. sal på Nykøbing F.
Generalforsamlingen blev afholdt i god ro og orden. 22 veloplagte medlemmer af foreningen var
mødt frem. Dirigent John Hansen sprang til på forbilledlig vis, da den dirigent vi havde aftale med
måtte melde afbud pga. corona. Endnu en gang mange tak til John Hansen dels for indsatsen og
dels for at påtage sig dirigentrollen med meget kort varsel.
Bestyrelsen havde fremsendt forslag til vedtægtsændringer. Forslagene er udsendt til alle medlemmer tidligere, så de beskrives ikke yderligere her. Forslagene blev vedtaget med undtagelse af
forslag til ændring af §9 vedr. Regnskab og Revision – dette forslags ordlyd kan gøres tydeligere til
næste generalforsamling.
Ligeledes blev forslag til kontingent for det kommende år vedtaget. Det er nu muligt at tegne et
familiemedlemsskab, 2 personer, for 350 kr. årligt. Enkelt medlemskab koster fortsat 200 kr. årligt.
Valg til bestyrelsen:
Anne Brodersen og Jette Lund Madsen blev begge genvalgt til bestyrelsen. Britta Lange blev
nyvalgt til bestyrelsen. Jørgen Gregersen og Berith Johansen blev valgt som suppleanter.
Se i øvrigt nærmere i referatet for generalforsamlingen, vedlagt denne mail. Referatet kan også
ses på vores hjemmeside.
Generalforsamlingen blev afsluttet med teatersnitter og god snak ved bordene, og revydirektør
Mickey Pless underholdt med at fortælle om de igangværende prøver på årets revy.
Efterfølgende lyttede vi til et causeri over revyens historie i Danmark ved direktør for Stormmuseerne Rikke Rottensten. Rikke Rottensten gav os et underholdende indblik i revyens historie med
særligt blik på revyen i Nykøbing F. Causeriet gav os lyst til mere, så Revyens Venneforening vil
muligvis arrangere en tur til STORMmuseerne i det kommende år.
________________________________________________________________________________
KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE I DEN NYVALGTE BESTYRELSE MANDAG D. 16.5. 22
Den nyvalgte bestyrelse har konstitueret sig således:
Formand Jørgen Lykke Madsen
Næstformand Torben Riise
Kasserer Lizzi Kauffmann Lund
IT-ansvarlig Mersi Senicak
Sekretær Jette Lund Madsen

Bestyrelsesmedlem Anne Brodersen
Bestyrelsesmedlem Britta Lange
Den nyvalgte bestyrelse glæder sig til at tage fat på arbejdet i Revyens Venneforening.
________________________________________________________________________________
GODT ARRANGEMENT I TIVOLI D. 6. MAJ 2022
Turen til ”Revy i Tivoli” var en stor succes. Turen blev meget hurtigt udsolgt, så ved en eventuel
gentagelse næste år regner vi med at tage af sted med to busser, så mange interesserede ikke skal
se forgæves efter billetter.
Her følger en øjenvidneberetning fra tre deltagere på turen:
Dejlig tur til Tivoli 6.5.2022 i samarbejde med Nykøbing Falster Revyen.
Kl. 10.00 var alle ombord i bussen og en fin tur ind til København med en lille quiz-konkurrence
undervejs. Muligt rigtige svar 12 – vindere 10 rigtige – fik to deltagere – gevinst 1 flaske vin.
I København var der masser af politi, det viste sig, der var miljø-demonstration. Bortset fra larmen
mærkede vi ikke meget til det.
Kl. 12 gik vi ned i restaurant 1733 på Christianshavn, hvor vi fik en lækker frokost. Kan varmt
anbefales.
Herfra gik vi til Tivoli’s hovedindgang (bagindgangen var lukket), og der var tid til at snuse lidt
rundt inden revyen kl. 15.00. Vi havde fine pladser og blev så godt underholdt i 2 timer af Mickey
Pless og hans musikere, Michael Axen, Lasse Knudsen og Thomas Lund.
Rasmus Krogsgaard, Trine Gadeberg, Jan Schou og Leif Maibom var solister på skift med mange,
gode, sjove og musikalske numre. Der blev grinet og klappet godt igennem. Rigtig, rigtig god
stemning. Der blev sluttet af med Abba’s ”Thank you for the music”.
Efter revyen var der 1½ time til at kigge rundt på egen hånd, og 18.45 gik vi til vores bus.
Desværre var der et lille uheld, da en af deltagerne faldt udenfor Tivoli og vred om på foden.
Samaritterne i Tivoli tog sig kærligt af hende, og turen blev gennemført med godt humør.
Men det viste sig dagen efter, at foden var brækket, så det bliver et længerevarende forløb. Vi
ønsker rigtig god bedring både fra Revyen og Revyens Venner.
På hjemturen var Revyens Venner vært ved en øl eller vand, og da vi kørte ind på Cementen kl.
20.45 stod Mickey Pless og tog imod os.
En rigtig dejlig dag, som vi godt tør gentage, måske med flere deltagere (der var lang venteliste).
Dejlige tilbagemeldinger fra deltagerne, som virkelig var tilfredse med dagen.
Lone Pless, Torben Riise og Lizzi Lund
________________________________________________________________________________
FROKOST TIL REVYENS AKTØRER OP TIL PREMIEREN
Prøverne på årets revy er nu flyttet fysisk til Nykøbing Teater. Medlemmer af Revyens Vennefore-

ning har påtaget sig at servere frokost fra d. 16.5. til d. 9.6. til de medvirkende i revyen.
På den måde kan alle involverede koncentrere sig om prøverne, scenografi, lyd mm. Venneforeningen tager sig af det praktiske ift. frokost.
En sjov måde for medlemmer af venneforeningen at støtte revyen på .
________________________________________________________________________________
KONTINGENTINDBETALING FOR 2022
Nu er vi på den anden side af generalforsamlingen, og det er tid til at indbetale medlemskontingent for 2022. Vi håber, I fortsat vil bakke op om Nykøbing Falster Revyens Venneforening – og
Nykøbing Falster Revyen – ved at betale kontingent for det kommende år.
Kontingentet bedes indbetalt inden d. 15. juni 2022 på reg.nr. 9570 konto nr. 13300607.
________________________________________________________________________________
FACEBOOK OG MAILADRESSE
FACEBOOK - Vi vil gerne lede jeres opmærksomhed på foreningens facebookside. Find den her:
https://www.facebook.com/Nykøbing-Falster-Revyens-Venner
Vi håber, I vil følge med på siden.
Foreningens mailadresse er: revyensvenner@gmail.com
Vi glæder os til at se rigtigt mange af jer igen
Med venlig hilsen
Nykøbing Falster Revyens Venneforenings bestyrelse
________________________________________________________________________________

