Generalforsamling i Fandango
Onsdag den 3. april kl. 18 i Grafen
_____________________________
Bestyrelsens beretning
Bestyrelsens beretning er en opsummering af, hvad der er sket i foreningen siden
seneste generalforsamling, der fandt sted den 17. april 2018 i Stiens teatersal.
På det tidspunkt var der nok at berette om, fordi vi en måned tidligere havde fyret
vores "Breaking News" revy af.
Jamen, er der så noget at berette om i det seneste års revyløse tomrum?
Jo da. Den 9. april havde vi bestyrelsesmøde hos Lisbeth, hvor vi gjorde status over
den netop overståede revy. Der var stor tilfredshed hele vejen rundt - også med det
gode traktement.
Den 21. september var tiden inde til at holde Gryden i kog. Anders havde inviteret
hele holdet til matriklen i Langerød, og jeg skal hilse og sige, at der var rigtig mange,
som gerne ville med og se, hvordan en kendt teatermand bor. Der var så mange
tilmeldinger, at Anders måtte kaste håndklædet i ringen og melde hus forbi. Der var
simpelthen ikke plads nok.
Heldigvis var der plads i Galaksen, hvor Anders boltrer sig til daglig. Vi blev
modtaget med finurlige velkomstdrinks, hvorefter vi slog os løs med mad, vin og go'
snak.
Et centralt emne var naturligvis næste forestilling. Skulle vi spille revy eller måske
teaterstykket "Rumors", som Anders betegner, som det sjoveste han nogensinde har
set. (Han så det i Finland, og deroppe er vist ikke så meget at grine af. Jo, de er
verdens lykkeligste land).
Debatten gik lystigt, og der var både for og imod. Det endte nærmest uafgjort, så
beslutningen blev lagt i hænderne på bestyrelsen.
Den 12. december holdt vi bestyrelsesmøde hos Kirsten og her var stemmerne 5 mod
0, at vi skulle holde os til revyen. Det blev meddelt at Anders, som havde fuld
forståelse for vores beslutning.
Den 12. marts havde vi bestyrelsesmøde hos Jørgen. Her planlagde vi
generalforsamlingen og var enige om, at et gensyn med 2018-revyen kunne være
sjovt. Ikke mindst hvis det blev flyttet fra husalteret til biograflærredet og den gode
lyd i Grafen.

På bestyrelsesmødet lagde vi os også fast på, at næste revy finder sted i marts 2020.
Tak til Lissen, som igen har ageret kalenderpige. Men nye folk i forvaltningen betød,
at jeg måtte en tur på rådhuset og sammen med dem gennemgå kalenderen dato for
dato for at være sikker på, at vores bookinger var i hus.
Jeg har sendt kalenderen til Annie fra Grafen. Og det var lige før hun omfavnede mig,
fordi allerede nu vidste hun, hvornår vi ville komme og rumstere.
Med andre ord mange gode ting at berette om.
Men vi kommer ikke uden om lidt tristhed.
I april mistede vi vores kære Daphne. En person, som vi allesammen satte stor pris på
for hendes positive hjælpsomhed og uundværlige engagement. Hun havde begge ben
på jorden, og sådanne mennesker hænger ikke på træerne.
Og endnu en ting i afdelingen for dårlige nyheder. Vores kære Mogens var naturligvis
inviteret til denne generalforsamling, men jeg har talt med ham, og han fortæller, at
han desværre er blevet meget syg og ikke deltager. Diagnosen er lungekræft. Han har
ikke røget i 30 år! På det seneste bestyrelsesmøde blev vi enige om, at en stor og god
æske chokolade med hilsen fra os allesammen ville være på sin plads.
Han sendte mig en en sms, hvor han bl.a. skrev:
Jeres hilsen fik rigtig tudeprinsen frem i mig. Hilsen til hele holdet.
Vi ønsker det bedste for Mogens.
Lad mig slutte bestyrelsens beretning med noget positivt:
I vores forening er vi så heldige at have Danmarks yngste revydirektør. 19 år og i
færd med 3G på Bagsværd Gymnasium. Hans fraværsprocent er kun på 30!
Det er Lukas, som bliver ved med at imponere det danske revylandskab. Os, der
oplevede hans Jægerpris Revy ved, at det gælder om at holde tænderne lige i munden
for at følge med kometen. For det var den onde-lynme sjovt.
Tak til Lukas, som har givet håndsalg på at bakke op om Furesø Revyen.
Og tak til alle jer, som er mødt frem i dag.
Bestyrelsen
Anni, Lisbeth, Kirsten, Ken og Jørgen

