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Ordinær generalforsamling 2003

I Regensianersamñmdet. Holdes på
Collegium Domus Regiæ fredag den 28.
november kl. 18.30 i biblioteket

Dagsorden

1 Valg af dirigent
2 Formanden aflægger beretning
3 Kassereren ñemlægger revideret

regnskab
4 Revisorerne afgiver betænkning
5 Valg af formand
6 Valg af kasserer
7 Valg affem

bestyrelsesmedlemmer
8 Valg afto revisorer
9 Eventuelt

Generalforsamlingens deltagere vil
herefter samles om menuen:

Forret: Lille salat med terrine af syltede
andelår og ñgenchutney (brød-smør)
Hovedret: Okseñlet med
svampecanneloni, vinterrødder og
balsamicosauce.
Finale: Kaffe med chokolade

Hertil serveres passende vine (restlageret
fra Farum) i Buksti-tempo.

Under revydirektørens håndfaste ledelse
vil vi - støttet af musikdirektøren - se &
høre nogle afRegensrevyens
fremragende numre.

Tilmelding til kassererens kontor senest
27. november til Inge Frost på telefon
33 12 45 22 eller e-post:
inge.frost@dk.maqs.com.
Samlet pris: 200 kr. inklusive de
suveræne revynumre. Betaling ved
middagen.

Kan han tale?

Klokker Anders Rasmussen, der her
holder tale under linden til
Lindefrokosten i maj i år, er en travl
student.
Således har han ikke fundet plads i
kalenderen til at nedfælde sin
Klokkerberetning før deadline på dette
traditionsrige skrift.
De afdøde regensianere kan måske så
meget desto mere se frem til en
usædvanlig velkomponeret Klokkertale
til middagen på Generalforsamlingen
fredag den 28. maj?
Spørgsmålet: ”Kan han tale, kan han
tale?” bør i det mindste gjalde med
særlig kraft denne aften.
Måske bør Klokkerlegatet på 1.000 kr.
videreformidles til Inges Kattehjem?



Referat af Regensianersamfundets
Generalforsamling 29-11-2002:
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Marthe Seiden

Dirigent
Formandens beretning
Kassereren üemlægger regnskab
Revisorens betænkning
Valg afFormand
Valg afKasserer
Valg afBestyrelse
Valg afRevisor
Eventuelt

. Formand Hans Steenberg bød
velkommen, Mogens Holm blev
valgt som dirigent og
konstaterede at vi var lovligt
indkaldt og beslutningsdygtige.
Formanden berettede om
Visebogsforeningens udgivelse
af den syvende visebog. V1
støttede projektet ved at købe et
eksemplar til alle vore
medlemmer for kr. 21.600.
Sommerudflugten var en tur til
Cistememe i Søndermarken,
Kunstudstilling for glaskunst.
Foredragsholderen kunne også
fortælle lidt om cisterne, deres
brug og konstruktion.
Der var tak til John Idorn for
redaktionen af bladet i år, og stor
tak for 12 års indsats, og der var
bifald! John Idorn har meddelt at
han trækker sig fra bestyrelsen.
Regnskabsårets løb fra 1.10.2001
til 30.9.2002. Indtægterne var
38.400 fordelt som 10.900 i
kontingent, kr. 6500 i
legatbidrag, og renteindtægter på
21.000. Efter udgifterne var der
underskud på 20.500, som
hovedsagelig er gået til

sangbogen, som alle har fået
tilsendt et eksemplar af. Ellers
blev det bemærket at vi har
330.000 stående i obligationer,
der hovedsagelig stammer fra
donationer og testamenteringer.

Kassereren opfordrede til atfolk husker at
skrive testamente 'i tide

4. Revisionen havde ikke fundet

5.

anledning til at gøre andre
bemærkninger end at regnskabet
ikke - efter fast praksis var
periodiseret. Revisor var derfor
trygt rejst til Brasilien.
Regnskabet blev godkendt.
Henrik Teide foreslog et genvalg
af siddende formand. Dette
forslag modtoges med applaus.

Hans Steenbergs genvalg tilformand zuüøste
spredte Idapsalver

6. Kassereren genvalgtes ligeledes.



7. Til bestyrelsen valgtes i øvrigt
Bodil Stenvang, Karsten Bo
Knudsen, Mette Korsholm,
Camilla Sløk, Thomas Rørsig.

Karsten Bo Knudsen, som dømmer hård' men
retfærdigt Landsretten, blev også indvalgt i
bætyrelsen

8. Som revisorer valgtes Peter
Bøggild og Marthe Seiden

Peter Bøgildmodoggenvalg som rexisor. Det
fik enkdte til atfælde en tåre.

9. Der fremkom et forslag om at
alle bar navneskilte evt. med
årstal på Festaftenen. Bestyrelsen
foreslår at man til næste år bruger
sin kuvert tager den om halsen.
Bestyrelsen overvejer at anskaffe
forstørrelsesglas til de fremmødte
så man kan læse hinandens
navne.
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Forstørrelsesglasset kan også brugæ til
cognacen

Thomas Grane spurgte til
Regensnålene. Et stempel er
købt. Bestyrelsen lægger en nåle-
bestillingsmulighed ind på
hjemmesiden.
Der blev spurgt om det gav
nogen forskel om menuen var
kendt eller á la surprise. Der blev
foretaget en håndsoprækning der
viste at 3 personer mente den
fortsat burde være hemmelig,
mens 30 mente at den godt kunne
publiceres før tid.

Måske skulle maden bare mældes til
politiet?

Bestyrelsen meddelte på
falderebet at de har planer for
bladets fremtid - men de er til
gengæld hemmelige!

Planernefor bladetsfremtid er ikke helt
lagtfast. Men detførste uütast ligger klar

Generalforsamlingen blev hævet
i god ro og orden.
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Årets sommerudñugt:

Regenståmet!

Målet for årets somemdñugt var
udvalgt med'stonopñndsomhed: Lørdag
den 30. august blev kursen således sat
imod Rundetårn vis a vis Regensen.

Tåbnodigt venter de afdødepå guiden

Regensianersamfundets medlemmer
havde godt nok sat næsen op efter et
besøg på byggepladsen ved Operaen på
Dokøen over for Amalienborg.
Men da formandens netværk ikke
indbefatter ”Hr Møller”, måtte man
nøjes med lidt mindre.

Erling Poulsen, som erprofessionel rundviser, oste
beredw'lligt qfsin store viden om detgamle tårn

Stig Lynghøj Nielsen, titüigere metüem afConventet,
na advokat iHørsholm, undrer sig over inventaret
på Trinitatis Kirkens loji

Niels Wiüamsen, derfor mange år siden var klokker
på Regensen, begynder at længes efter et glas kølig
fadøl tilsat en lunfi'ikadelle

Og sådan slutter skovturen heldigvis - i en
kælderknejpe i Krystalgade



Tro & utro på Regensen
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'Det var som om, han ikke kunne slippe det
ñie og muntre liv fra studietiden på
Regensen, selv om han inderst inde godt
vidste, at det bestemt ikke passede sig for en
statsminister. . . . ”
Skrevet om Jans Otto Kragi II torsdag den 5. juni

Han kender gud 0g hvermand

Årets mest omtalte præst i 2003 blev
Thorkild Grosbøll, der passer på
sognebømene i Taarbæk.
Grosbøll fik ”En sten i skoen”, og det skrev
han et essay om.
Nogen tolkede indholdet som et udtryk for,
at Taarbæks præst ikke troede på hverken
den skabende gud, opstandelsen eller det
evige liv. Og så blev der ellers smidt med
sten i de teologiske glashuse!
Da Thorkild Grosbøll i de tidlige 80°er
boede på Regensen var han allerede et
kreativt talent med en hurtig pen og en giftig
tunge.
Paradoksalt nok var han medlem af Gamle.
Kan denne forening virkelig inspirere til
anden litteratur end ”En kæp i øret?”



En Regensnål i jakkekraven

For de mange, der endnu ikke har modtaget
Elefantordenen, er der nu en kvalificeret
erstatning: Regensnålen!
”Da jeg boede på den gamle gård har alle
Regensnålen, men den blev efterhånden
glemt”, siger initiativtageren til den
genopstandne nål, Preben Bredesgaard.
”Som jeg tidligere har foreslået burde vi alle
i Regensianersamfundet bære nålen for slet
ikke at tale om de nulevende regensianere.
Nålen, som produceres i sølv, kan da
udmærket også forgyldes, og den kan laves
som hængesmykke eller broche til pigerne.
Jeg har fået utallige forespørgsler om,.hvad
CDRstår. for, når. folk ser nålen i mit
jakkeopslag. Er det en royal udmærkelse
spørges der? Ja, og det er det vel nærmest,
skulle jeg mene!” tilføj er Preben
Bredesgaard, som lover at fortælle lidt mere
om pris og leverancebetingelser under
”eventuelt” til generalforsamlingen.

Preben Bredesgaard smiler bredt, fordi han bærer sin
Regensnål z'jakkekmven.

q.-
Vrslkommen til Rewømâømrt63

Nu er Regensen minsandten nået frem til
nutiden med en højteknologisk
hjemmeside på nettet. Regensendk
hedder siden, som indeholder masser af
nyttig information til potentielle
ansøgere, afdøde regensianere, turister
m.f.l.
For de musikalske nostalgikere er der endda
mulighed for at nyde mandskoret Cantantes
Animi synge Paa Tankens Slot.
På en del af siderne står der ”Her bygges
Regensendk” som et signal om, at
etablering af elektronisk kommunikation kan
være lige så bøvlet som renovering af gamle
ejendomme.
Men for alle afdøde regensianere med
intakte læseevner er siden naturligvis en
oplagt adgang til at få opdateret sin viden
om den gamle gård.
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