
Tivoli A/S 

CVR-nr. 10 40 49 16 

 

År 2019, tirsdag den 23. april kl. 13.30 afholdtes ordinær generalforsamling for 

Tivoli A/S i Koncertsalen, Vesterbrogade 3. 

 

Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden: 

 

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 

 

2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse. 

 

3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrap-

port. 

 

4. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer. 

 

a) Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen i tiden indtil næste års generalfor-

samling bemyndiges til inden for 10 % af aktiekapitalen at lade sel-

skabet erhverve egne aktier til den på erhvervelsestidspunktet gæl-

dende børskurs med en afvigelse på indtil 10 %. 

 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

 

6. Valg af revisor. 

 

7. Eventuelt. 

 

Til stede var aktionærer repræsenterende 3.340.157 stemmer og en aktiekapital på 

33.401.570 kr., hvilket udgjorde 58,43 % af selskabets samlede aktiekapital. 

Forud for generalforsamlingen var der udstedt 1.084 adgangskort. Af disse deltog 

692 personer i generalforsamlingen, heraf 466 aktionærer med stemmeret. I tillæg 

hertil, havde bestyrelsen modtaget fuldmagt fra aktionærer repræsenterende 5.170 

stemmer.  

 

Formanden, Tom Knutzen, bød velkommen og takkede de mange fremmødte akti-

onærer for deres deltagelse i generalforsamlingen. Han nævnte, hvorfor Tivoli fla-

gede på halv: Det skyldtes, at Tivoli følger Statens flagregler, og fordi Statsmini-

steriet i dag havde valgt at flage på halv som følge at de tragiske begivenheder på 

Sri Lanka, gjorde Tivoli det også.   

 

Formanden introducerede herefter dirigenten, Underdirektør Annette Juhl, besty-

relsen med de generalforsamlingsvalgte medlemmer ved næstformand Mads Le-

bech, Ulla Brockenhuus-Schack og Claus Gregersen og de to medarbejdervalgte 

repræsentanter, John Høegh Berthelsen og Tue Krogh-Lund, samt direktionen i 

form af selskabets administrerende direktør Lars Liebst og selskabets finansdirek-

tør Andreas Morthorst. Afslutningsvist præsenterede formanden referenten, direk-

tionskonsulent Finn Tørngren Sørensen og derefter statsautoriseret revisor Ras-

mus Friis Jørgensen og statsautoriseret revisor Steffen Kaj Pedersen fra revisions-

firmaet PwC, der havde underskrevet revisionspåtegningen i årsrapporten.  

 

Formanden oplyste, at bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 15 havde udpeget 

Underdirektør Annette Juhl som dirigent. 
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Dirigenten takkede for hvervet og konstaterede, at indkaldelse til generalforsam-

lingen i tråd med selskabets vedtægter § 8, var sket ved Fondsbørsen OMX, i Er-

hvervsstyrelsens IT-system og på Tivolis egen hjemmeside den 22. marts 2019 

samt var sendt til de noterede aktionærer også den 22. marts 2019. Endvidere op-

lyste dirigenten, at som varslet i 2016 og 2017 og som hjemlet i vedtægternes § 8, 

valgte Tivoli fra og med 2018 at udsende generalforsamlingsindkaldelsen via 

elektronisk post, dog pr. almindelig post til de aktionærer, der eksplicit havde an-

modet om dette. Dirigenten oplyste afslutningsvist, at idet Tivoli også fremadret-

tet vil udsende indkaldelser elektronisk via e-mail, ville hun for god ordens skyld 

anbefale aktionærerne, at de lod sig registrere hos VP Investor Services, eller 

meddelte VP Investor Services, at man ønsker at modtage indkaldelsen per almin-

delig post. 

 

Dirigenten konstaterede endvidere, at indkaldelsen indeholdt de oplysninger, der 

kræves jævnfør lovgivningen og vedtægterne og erklærede herefter generalfor-

samlingen for lovligt indkaldt. Dirigenten gennemgik den samlede dagsorden for 

generalforsamlingen og foreslog herefter, at dagsordenens punkter 1, 2 og 3 i lig-

hed med tidligere år blev behandlet under ét. 

 

Dagsordenens punkt 1, 2 og 3 

 

Dirigenten gav ordet til formanden, Tom Knutzen, der aflagde følgende beretning 

om årets gang: 

 

”Ligesom sidste år vil beretningen også i år bestå af min talte beretning og af en 

film.  

 

Jeg vil i min talte beretning fokusere mest på regnskabet, mens filmen vil vise ak-

tiviteterne i Tivoli i 2018. 

 

Der er meget at glæde sig over, når man ser tilbage på 2018. Tivoli fejrede sit 

175-års jubilæum med en lang række nye aktiviteter. En flot jubilæumsparade 

drog gennem Haven hver eftermiddag i højsæsonen. New York City Ballet be-

søgte Tivoli og kastede glans over fejringen. Den nye forlystelse Tik Tak åbnede 

til stor glæde for især Havens yngre gæster.  

 

Og så fik Tivoli en hel ny sæson, nemlig Vinter i Tivoli. Med den nye sæson har 

Tivoli nu åbent i alle kvartaler i året, hvilket følger strategien om at være en hel-

årsvirksomhed. Vinter i Tivoli, blev godt modtaget og havde næsten 10.000 gæ-

ster pr. dag.  

 

Årets besøgstal endte på 4,85 mio. gæster. Det er 11% højere end i 2017 og det 

højeste besøgstal i nyere tid. 

 

Samlet havde Haven åbent i 282 dage i 2018, hvilket er 39 mere end i 2017 og det 

højeste antal nogensinde. 

 

En anden vigtig brik i Tivolis strategi om at være en helårsvirksomhed er brugen 

af Salene.  
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Salene havde i 2018 knap 400.000 gæster, hvilket er det højeste nogensinde og på 

niveau med gæstetallet i Det Kongelige Teater. 

 

Tivolis høje besøgstal hænger sammen med, at Tivoli har mange tilfredse gæster – 

heraf også mange, der besøger Haven år efter år. 

 

I løbet af hver sæson måler Tivoli tilfredsheden blandt sine gæster. I 2017 gav 

93 % af gæsterne under sommersæsonen udtryk for, at deres samlede bedømmelse 

af besøget i Tivoli var meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende.  

 

Dette tal steg til 96 % i 2018. 

 

Stigningen i tilfredsheden viser, at Tivoli ramte plet med sin jubilæumssæson. 

Den understreger også, at Tivoli har en bred appel ud fra devisen: Tradition og 

Fornyelse. Gæsterne kommer igen og igen for at nyde det, de kender og opleve 

den kvalitet og ordentlighed, som Haven udstråler. Og de kommer igen for at op-

leve alt det nye, som Tivoli byder på fra sæson til sæson, fra år til år. 

 

Den høje tilfredshed betyder også, at der er rigtig mange af vores gæster, som igen 

i år ønsker at anbefale andre at besøge Tivoli. 

 

Som I kan se bag mig, har Tivoli en meget høj såkaldt anbefalelsesgrad.  

 

I 2017 var det 92 % af Tivolis gæster, som helt sikkert eller sandsynligvis ville an-

befale familie og venner en tur i Tivoli. Dette tal steg til 94 % i 2018. 

 

Både den høje tilfredshed blandt gæsterne og de mange gæster, som ønsker at an-

befale en tur i Tivoli, forsikrer os om, at vi lykkes med at udvikle Tivoli som en 

fortsat attraktiv oplevelse for vores gæster – lige gyldigt om gæsten kommer for at 

nyde blomsterne, prøve forlystelser eller høre en klassisk koncert. 

 

Tivoli kunne i sin jubilæumssæson glæde sig over en prisregn og international an-

erkendelse i et omfang, som Tivoli ikke har oplevet tidligere inden for ét samlet 

kalenderår.  

 

Det understreger både den popularitet, som Tivoli i nyder i kraft af at være Dan-

marks største turistattraktion. Men det understreger også den kvalitet, som er ble-

vet Tivolis særkende. Ikke mindre end tre prestigefyldte arkitekturpriser modtog 

Tivoli for Tivoli Hjørnet, som blev taget i brug i november 2017. 

 

Jeg vil nu vende mig mod regnskabet. Regnskabet, der er indeholdt i årsrapporten 

fra side 27, ledsages af en mere fortællende ledelsesberetning, der starter på side 6 

i årsrapporten.  

 

Endvidere suppleres den trykte årsrapport af en digital årsrapport, som ligger på 

Tivolis hjemmeside. I den digitale årsrapport kan man opleve året 2018 i lyd og 

billeder og blive klogere på eksempelvis designfirmaet Normann Copenhagens 

nye Tivoli produktlinje, Tivolis digitale løsninger og det nye fordelsprogram Ti-

voli Lux og alle de nye tiltag og aktiviteter som led i Tivolis 175-års jubilæum.  
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Koncernens omsætning for 2018 udgjorde 1.058,8 mio. kr. mod 

938,5 mio. kr. i 2017 (+13%). Det er første gang i Tivolis historie, at Tivolis egen 

omsætning runder 1 mia. kr. 

 

Den positive udvikling skyldes primært flere gæster i Haven, mange velbesøgte 

forestillinger i Salene samt høj aktivitet i Tivoli Hjørnet, som blev færdiggjort i 

november 2017. 

 

Resultatet før af- og nedskrivninger udgør 222,1 mio. kr. i 2018 mod 189,3 mio. 

kr. i 2017. Det svarer til en stigning på 17%. 

 

Resultatet før skat for 2018 udgør 120,6 mio. kr. mod 100,5 mio. kr. i 2017, hvil-

ket er en stigning på 20% og en flot rekord. Det lykkedes os med andre ord at af-

spejle den højere omsætning med et tilsvarende højere overskud. 

 

Årets resultat før skat svarer til fondsbørsmeddelelsen af 15. august 2018, hvor Ti-

voli opjusterede forventningerne til årets resultat før skat til niveauet 110-120 

mio. kr. 

 

Endelig blev resultat efter skat på 94,2 mio. kr. mod 78,5 mio. kr. i 2017, hvilket 

er en stigning på 20%. 

 

Alt i alt er der tale om et tilfredsstillende resultat. 

 

Tivolis aktiekurs, som markeret med den grå linje bag mig, har siden Tivolis ordi-

nære generalforsamling i 2018 været præget af mindre udsving, men er overordnet 

steget med ca. 5%. Siden 1 januar 2019 er aktiekursen steget med ca. 10%, og er i 

dag på kurs 700 og tæt på det historiske toppunkt for aktien i Tivoli. 

 

Tivoli vedkender sig sin position i det danske samfund som ledende kulturinstitu-

tion med underholdning og rekreative aktiviteter.  

 

Tivolis navn og brand forpligter, og Tivoli ønsker på enhver måde at udvise en 

ansvarlig adfærd og bidrage til samfundet. Det gælder over for Tivolis gæster og 

medarbejdere, i forhold til miljøet og til kulturarven. 

 

Ikke mindst Tivolis landvindinger inden for miljø og bæredygtighed er nogle, vi 

alle kan være stolte af.  

 

Tag for eksempel den aktuelle diskussion om brug af plastic. Som flittige brugere 

af Haven kender I vores genbrugsbægerordning med pant på plasticbægre.  

 

Tænk engang, det er en ordning, som i år fylder 21 år. For allerede i 1998 indførte 

vi den for første gang. En ordning, der sparer os for 10 tons affald om året.  

 

Lad mig nu vende mig mod fremtiden og forventningerne til 2019. Og lad mig 

starte med at tage det berømte tivoliforbehold om vejret, som sikkert findes i 

samtlige formandsberetninger siden 1843:  
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Vejret og andre udefra kommende begivenheder kan have stor indflydelse på Ti-

volis forretning og dermed udvikling i årets resultat. 

 

Med det in mente forventes omsætningen for 2019 at blive på niveau med 2018.  

 

Tivolis resultat før skat for 2019 forventes i niveauet 100 mio. kr. før ekstraordi-

nære poster - altså lidt lavere end i 2018. I den netop udsendte regnskabsmedde-

lelse for første kvartal 2019 har vi bekræftet denne forventning. 

 

Årsagen til at vi forventer et lidt lavere resultat i 2019 end i 2018, skyldes i al væ-

sentlighed det nye Tivolikort, som regnskabsmæssigt behandles anderledes end 

årskortet. 

 

Det nye Tivolikort giver nemlig adgang til Haven i 12 måneder efter salgstids-

punktet.  

 

Det tidligere årskort gav alene adgang til Haven i kalenderåret og indebar således, 

at hele salget blev indtægtsført fra salgstidspunktet frem til den kommende 31. de-

cember. Det nye Tivolikort, derimod, indtægtsføres fra salgstidspunktet og 12 må-

neder frem, altså en smule langsommere, og der er tale om en engangsforskydelse. 

 

Tivoli oplever en stigende konkurrence i disse år. Bakken har udvidet deres sæson 

med halloween og jul. Det samme har Zoologisk Have, som ovenikøbet også har 

fået to charmerende pandaer at vise frem. Nye julemarkeder, nye foodhalls og 

street food markeder kommer til. 

 

Men Tivoli er ikke bange for konkurrence, for vi tilstræber ikke at hvile på laur-

bærrene. Derfor har vi igen i år investeret mange mio. kr. i Haven, for hvis ikke vi 

udvikler os, mister vi det gode moment. 

 

Hvis de rigtige forretningsmuligheder opstår, er vi heller ikke bange for at bevæge 

os uden for Haven.  

 

Men vi bevæger os kun uden for, hvis vi kan tage magien med os. Vi kaster os 

kun over nye forretningsområder, hvis det passer ind i vores kernekompetencer og 

alt det, vi er gode til her i Haven. 

 

Denne spændende rejse ind i fremtiden vil jeg gerne invitere jer alle sammen med 

på, og jeg håber, at I aktivt følger med på Tivolis kanaler, hver gang vi har nyt at 

fortælle. 

 

Jeg vender mig herefter mod udbytteudbetaling. 

 

Bestyrelsen har fastlagt en generel politik for udbetaling af udbytte. Det er således 

hensigten, at der i normale investeringsår udbetales et udbytte svarende til 25 % af 

årets resultat efter skat. Med afsæt i udbyttepolitikken foreslås derfor udbetalt 

23,6 mio. kr., som svarer til 25 % af årets resultat efter skat. Udbyttet bliver såle-

des 4,12 kr. pr. aktie for en aktiepost à 10 kr. 
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Bestyrelsen har også med virkning for indeværende år besluttet, at aktionærer med 

en navnenoteret aktiepost af pålydende mindst 1.000 kr. modtager et adgangskort 

til Tivoli. 

 

Som en konsekvens af aktiesplittet i 2016, kræver det nu 100 aktier med en påly-

dende værdi på 10 kr., mod tidligere 10 aktier á 100 kr., at modtage et aktionær-

kort. Kortet giver fri entré til Tivoli med én ledsager i sæsonerne Vinter, sommer, 

Halloween og Jul i Tivoli.  

 

Aktionærkortet giver mulighed for at medbringe en voksenledsager, og med gen-

indførslen af børneentreen til Tivoli, kan indehaveren af aktionærkortet alternativt 

vælge at ledsages af to børn under 8 år eller én voksenledsager. 

 

Endvidere har bestyrelsen besluttet, at det fortsat skal være muligt for aktionærer 

at købe årskort med rabat. Disse skal købes gennem Tivolis hjemmeside.  

 

Årsrapporten er revideret og bærer en blank revisionspåtegning.  

 

Påtegningen er underskrevet af statsautoriseret revisor Rasmus Friis Jørgensen og 

statsautoriseret revisor Steffen Kaj Pedersen fra revisionsfirmaet PwC. 

 

På bestyrelsens vegne anmoder jeg om, at generalforsamlingen godkender årsrap-

porten og vedtager bestyrelsens forslag til resultatfordeling. 

 

Endelig skal der også i år lyde en tak til Tivolis daglige ledelse og til Tivolis 

mange dygtige og loyale medarbejdere, der hver især har ydet et stort og engage-

ret bidrag til forretningen, og dermed til det resultat, vi kan lægge frem idag. Og 

til allersidst, ligeledes en tak til bestyrelsen for et godt samarbejde. 

 

Og nu vil jeg gerne afslutte min beretning med en lille film om aktiviteterne i Ti-

voli i 2018. Mange tak for opmærksomheden.” 

 

Hernæst fulgte visningen af den annoncerede film om aktiviteter og begivenheder 

i 2018.  

 

Efter filmen henviste dirigenten til, at formanden i sin beretning havde gennem-

gået resultatet for året, og hun kunne i øvrigt henvise til den skriftlige trykte og di-

gitale årsrapport. Hun nævnte også, at formanden havde gennemgået forslaget om, 

at der udbetales udbytte på 23,6 mio. kr., som svarer til 25 % af årets resultat efter 

skat. Som nævnt betød det, at der udbetales 4,12 kr. pr. aktiepost á 10 kr. 

 

Herefter sagde dirigenten, at aktionærer, der havde kommentarer eller spørgsmål, 

nu var velkomne til at komme på talerstolen og fremføre disse, og at hun på for-

hånd var orienteret om, at Michael Thøgersen fra Dansk Aktionærforening gerne 

ville have ordet. Hun gav herpå ordet til Michael Thøgersen, som fremførte føl-

gende: 

 

”Mit navn er Michael Thøgersen. Jeg repræsenterer Dansk Aktionærforening 

(DAF). Vi forsøger at varetage private aktionærers interesser. Mange af vore med-

lemmer har aktier i Tivoli. 
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Først og fremmest vil jeg gerne takke for, at vi fra DAF fik lov at komme på be-

søg og høre om Tivoli som virksomhed. Det var den 31. oktober 2018. Det var 

meget populært for DAF’s medlemmer, og vi fyldte Nimbs kuppelsal. Dorthe 

Barsøe og Andreas Morthorst gav to meget informative præsentationer om hen-

holdsvis den historiske udvikling og de økonomiske resultater. 

 

Tillykke med det pæne årsresultat for 2018. Årets resultat blev 94,2 mio. kr. mod 

78,5 mio. kr. i 2017. Ja, vejret var jo godt, næsten for godt. Med en politik om at 

udlodde 25 % af årets overskud som udbytte, giver det en dividende på 4,1 kr. pr. 

aktie. Det er en stigning i udbyttet på over 20%.  

 

I gamle dage – og det er jo ikke mere end 5-6 år siden - sammenlignede jeg de 

økonomiske resultater og nøgletal for henholdsvis Tivoli og Merlin Entertain-

ments. Til information kan jeg oplyse, at Merlin Entertainments bl.a. har Lego-

land og Madame Tussauds. Samt en masse andre forlystelsesparker. Den tidligere 

formand, Jørgen Tandrup, var ikke specielt henrykt, når jeg gjorde det. Men det 

var den gang. Det gør jeg ikke mere. Tivoli har i dag væsentligt bedre nøgletal 

end Merlin Entertainment.  

 

Børskursen stiger hvert år. Selv i 2018, hvor så mange andre aktier fik en markant 

nedgang sidst på året, klarede Tivoli-aktien at holde sig i positiv vækst.  

 

Som sædvanlig må man tage forbehold for vejret, og prognosen for 2019 er min-

dre end resultatet for 2018. Det skyldes til dels det nye Tivoli-kort, der giver ad-

gang til haven i 12 måneder og ikke kun i kalenderåret, hvilket gør, at en del af 

indtægten bogføres i det følgende regnskabsår. Det er jo en naturlig forklaring, 

hvilket selvfølgelig også er en engangsbegivenhed, hvis det nye Tivolikort, som 

forventeligt er kommet for at blive. Men Tivoli er nu åbent næsten hele året. Så 

det bliver svært at udvide åbningstiderne.  

 

Jeg har også forstået, at alle planer om kopiering af Tivoli i andre lande er skrin-

lagt, da en del af Tivolis image er, at det ligger midt i en storby. Det vil være 

umuligt at kopiere andre steder, da der næppe findes grunde, der kan anvendes 

og/eller at prisen på disse vil være exorbitant høj.  

 

Jeg har desuden forstået, at en række administrative medarbejdere har fået konto-

rer i Axelborg over for Tivoli, og at det skal skabe plads til nye aktiviteter. Jeg har 

ikke kunnet finde noget konkret om planer i så henseende, så jeg formoder, at det 

er for tidligt at sige noget om dette? Hvis muligt, vil en kommentar dog være vel-

kommen. 

 

Det er altid en fornøjelse at læse rapporten vedr. Corporate Social Responsibility.  

Tivoli tilstræber diversitet på den måde, at kønsfordelingen og aldersfordelingen 

ikke skal have markant slagside, og Tivoli ansætter gerne medarbejdere med en 

anden etnisk baggrund end dansk. Tivoli vil dog altid vælge de mest kvalificerede 

medarbejdere og aldrig rekruttere specifikt på baggrund af køn, tro, alder, etnisk 

baggrund eller seksualitet. Det er jeg glad for! Og det gælder vel også direktionen. 

Man konstaterer, at direktionen er på 2 medlemmer, der begge er mænd. Og der-
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med er måltallet ikke opfyldt. Jeg synes, at det lyder lidt vel helligt. Hvis vi anta-

ger, at den population, hvoraf man udvælger personerne består 50/50 af kvinder 

og mænd, og man vælger tilfældigt, vil der dog være en sandsynlighed på 50% 

for, at de begge er af samme køn. 

 

Sygefravær er steget en smule, men ligge dog under Dansk Arbejdsgiverforenings 

statistik.  

 

Arbejdsulykker er faldet ret markant. Tillykke med det.    

 

Antallet af naboklager er faldet temmelig markant. Fra 20 i 2017 til 8 i 2018. Til 

lykke med det.    

 

Afslutningsvis vil jeg ønske ledelse og medarbejdere til lykke med året 2018 og 

alt godt for 2019. 

 

Tak for ordet.”  

 

Dirigenten spurgte herefter, om andre aktionærer ønskede ordet. 

 

Aktionær Ulf Gregers Andersen indledte med at recitere et digt. Herefter spurgte 

han til Tivolis tidligere planer om at ombygge Tivoli Slottet til hotel, som myn-

dighederne efter hans erindring ikke havde givet tilladelse til. Han spurgte ligele-

des, om Tivoli havde noget at gøre med Tivoli Hotellet. Havde Tivoli forkøbsret 

til Tivoli Hotellet, eller får man en afgift hvert år? 

 

Herefter gav dirigenten formanden ordet for at svare på de første to indlæg. 

 

Formanden takkede først Michael Thøgersen for de positive ord.  

 

Formanden bekræftede, at det er rigtigt, at Tivoli ikke har planer om at kopiere Ti-

voli i andre lande bogstaveligt talt. Men Tivoli modtager fra tid til anden henven-

delser om samarbejder, konsulentbistand og fælles koncept udvikling. Det er ikke 

noget Tivoli bruger mange ressourcer på. Men det er givet, at Tivolis organisation 

og erfaringer giver en faglig kompetence, som potentielt kunne bruges andre ste-

der. Og ved at indgå i sådanne dialoger, mere eller mindre kommercielle, lærer Ti-

voli også selv noget. Så emnet indgår i Tivolis strategiske overvejelser på længere 

sigt, og skulle en god forretningsmulighed opstå, som passer til Tivoli, vil man na-

turligvis se på den. 

 

Herefter vendte han sig mod emnet om flytningen af de administrative funktioner. 

Muligheden for at etablere sig i Axelborg kom meget belejligt, sagde formanden. 

Dels kunne Tivoli videreudvikle sin event forretning – som går rigtig godt - og 

tage imod endnu større selskaber, dels fik Tivoli plads til en del af sit administra-

tive personale fra Tivoli Slottet ind i mere tidssvarende lokaliteter. Og det var der 

brug for, idet HC Andersen Slottet står over for en gennemgribende ombygning. 

Tivoli havde flere spændende ideer på tegnebrættet til HC Andersen Slottets an-

vendelse og arbejdede med at konkretisere planerne, men formanden bad om for-

ståelse for, at man endnu ikke var nået dertil, hvor man kunne løfte sløret yderli-

gere. 
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Omkring diversiteten nævnte han, at når det drejede sig om kønsdiversitet, så lå 

kønsrepræsentationen blandt samtlige medarbejderne i Haven på ca. 50/50, og så 

man på den udvidede chefgruppe, så var der en god repræsentation af begge køn. 

 

Til Ulf Gregers Andersens spørgsmål svarede formanden, at der bliver bygget rig-

tig mange hoteller i København i disse år og at Tivoli også selv har udvidet sit 

eget Nimb Hotel fra 18 til 37 værelser i 2017. Da Tivoli Hotellet blev bygget af 

Arp-Hansen Hotel Group, så var det efter aftale med Tivoli, at de måtte benytte 

Tivolis brand, og Tivoli får en royalty for dette. Tivoli har ikke nogen forkøbsret 

til Tivoli Hotellet. 

 

Dirigenten spurgte herefter, om der var andre aktionærer, der ønskede ordet.  

 

Aktionær Jens Frederik Demand henviste til den årsrapport, han havde fået udle-

veret ved indgangen, at den til nød var til at læse, og at udgaven på tivoli.dk lige-

ledes var med så små typer, at den var umulig at læse, og det gjaldt også, når man 

printede den ud. Derfor kunne han have svært ved at stemme for årsrapporten.  

 

Aktionær Ida Ra komplimenterede de flotte blomster i Haven i påsken, men be-

mærkede, at når der kom for mange mennesker i Tivoli, så var det næsten umuligt 

at bevæge sig rundt, og at det kunne være generende med børn, der løb rundt og 

spillede bold. Derfor ville hun gerne spørge om, hvor mange gæster der maksimalt 

måtte komme ind i Tivoli. Hun fandt desuden at der var alt for få kvinder i Tivolis 

bestyrelse og fandt også, at det var nogle aldersbegrænsninger, man skulle være 

opmærksom på. 

 

Til Jens Frederik Demant sagde formanden, at han mente det var muligt at for-

større skriftstørrelsen på sin computerskærm, og at den forstørrede skriftstørrelse 

også ville kunne anvendes ved print. Formanden tilbød, at Jens Frederik Demant 

og andre aktionærer med samme behov kunne maile eller ringe til Tivoli, og så 

ville Tivolis IT-afdeling gerne hjælpe med disse computerindstillinger. 

 

Til Ida Ra sagde han, at der ikke er fastsat et formelt tal for, hvor mange gæster, 

der maksimalt må være i Tivoli, men at Tivolis veluddannede kontrollørkorps hele 

tiden overvåger gæstetilstrømningen og også vurderer, hvornår der er så mange, at 

man må lukke for indgangen. Det sker uhyre sjældent. 

 

Vedrørende den kvindelige repræsentation i bestyrelsen, så opfylder Tivoli de 

gængse måltal for kønsdiversiteten blandt de generalforsamlingsvalgte bestyrel-

sesmedlemmer, sådan som det også er detaljeret beskrevet i årsrapporten. Men 

kønsdiversiteten er til stadighed et fokusområde for Tivoli i hele organisationen, 

som han også havde været inde på i sit svar til Michael Thøgersen fra Dansk Akti-

onærforening. 

 

Omkring alder er der i dag ikke nogen øvre begrænsning for alder i ansættelses-

forhold, men det var korrekt, at der var en øvre aldersgrænse på 70 år for at være 

medlem af Tivolis bestyrelse. Han ville gerne tage synspunktet ad notam og 

bringe det op til overvejelse i bestyrelsen. 
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Aktionær Irene Niebling nævnte også problemet med dage i Tivoli, hvor der var 

for mange gæster i Haven, at havde man børnebørn med, så skulle man stå i kø i 

timevis til forlystelserne. Samme oplevelse havde hun med populære arrangemen-

ter på Plænen, hvor der kunne være så mange mennesker, at det kunne være svært 

at se noget og trængslen kunne desuden være ubehagelig. Det ville hun også gerne 

have en kommentar til.  

 

Formanden svarede Irene Niebling, at når Tivoli har store begivenheder, hvor man 

ved, at der kommer mange gæster, så er der ekstra sikkerhed i Haven med kontrol-

lører, brandvæsen og politi for at kunne holde et højt niveau af sikkerhed og tryg-

hed. I Tivoli arbejder man desuden med forskellige modeller for, hvordan man 

f.eks. via sit online billetsystem kan fordele gæsterne bedre på ugedagene. Men 

han havde sympati for synspunktet og ville gerne tage det videre, så man hele ti-

den var på udkig efter løsninger, der kunne minimere trængsel og kødannelse. 

 

Der var ikke flere, der ønskede ordet til punkt 1, 2 og 3. Med de bemærkninger, 

der var fremkommet, konstaterede dirigenten, at bestyrelsens beretning var taget 

til efterretning, og at generalforsamlingen havde godkendt årsrapporten samt for-

slaget om anvendelse af overskuddet. 

 

Dagsordenens punkt 4a 

 

Dirigenten gennemgik forslaget i dets helhed og spurgte, hvorvidt der var nogen, 

der ønskede ordet. Det var der ikke, og forslaget blev enstemmigt vedtaget.  

 

Dagsordenens punkt 5 

 

Inden selve valget til bestyrelsen gav dirigenten ordet til formanden, som ønskede 

at redegøre for en evaluering af bestyrelsesarbejdet, som havde fundet sted. Hun 

gav herefter ordet til Tom Knutzen: 

 
”I de seneste anbefalinger for god selskabsledelse er behovet for en formaliseret 

evalueringsproces for såvel bestyrelsen som for samarbejdet med direktionen ble-

vet præciseret. Et skema med samtlige anbefalinger og Tivolis opfyldelse af de 

enkelte punkter findes på Tivolis hjemmeside.  

 

Kombineret med det forhold, at Claus Gregersen og jeg er indtrådt i bestyrelsen 

for henholdsvis ét og to år siden fandt vi, at det var en god lejlighed til at gennem-

føre en evalueringsproces med ekstern assistance. 

 

Vi engagerede derfor konsulenter fra PwC i starten af dette år og har via et spør-

geskema og efterfølgende analyse og dialog evalueret en lang række forhold om-

kring bestyrelsesarbejdet og samarbejdet med direktionen. 

 

Nu vil jeg gerne sige, at vi ikke følte, at vi have nogle usagte eller kendte vanske-

ligheder omkring vores samarbejde. Så i vores perspektiv var udgangspunktet 

godt og udviklingen god. 
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Evalueringsprocessen bekræftede dette på alle væsentlige punkter, men vi identifi-

cerede også nogle områder, som vi fandt kunne videreudvikle bestyrelsesarbejdet 

og samarbejdet med direktionen.  

 

• For eksempel vil vi gerne koble strategiarbejdet endnu stærkere til de 

mega trends der præger samfundsudviklingen.  

 

• Vi vil - hvor vi mangler egne kompetencer - supplere med inddragelse af 

eksterne bidragydere til specifikke emner.  

 

• Vi vil styrke vores beredskab omkring ledelsessuccession og generations-

skifte. 

 

• Og sidst men ikke mindst vil vi formalisere vores udvalgsarbejde yderli-

gere for at sikre, at vi skaber den rette transparens og fokus på en række 

forhold af governancemæssig karakter. 

 

Udviklingen i Tivolis resultat og aktiviteter taler for sig selv, men jeg vil afslut-

ningsvis nævne, at samarbejdet i bestyrelsen og med direktionen er åben, kon-

struktiv og engagerende.  

 

Evalueringen bekræftede dette og for mig, er det en af de helt afgørende faktorer, 

der tillader os til at leve op til den tillid, der er blevet vist os på bedst mulig vis. 

 

Fremadrettet vil vi gennemføre en evaluering årligt og benytte ekstern assistance 

hver tredje år jf. anbefalingerne. 

 

Tak.” 

 

Dirigenten oplyste herefter, at ifølge vedtægternes § 18 afgår alle de generalfor-

samlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer på hvert års ordinære generalforsamling.  

 

Tom Knutzen, Claus Gregersen, Mads Lebech og Ulla Brockenhuus-Schack stil-

ler alle op til genvalg. 

 

Ifølge selskabsloven skal der på generalforsamlingen gives oplysninger om de le-

delseserhverv, som bestyrelsesmedlemmerne har i andre danske aktieselskaber.  

 

Den trykte årsberetning indeholder udførlige oplysninger om de siddende besty-

relsesmedlemmer.  

 

Dirigenten spurgte, om der var forslag til andre kandidater end Tom Knutzen, 

Claus Gregersen, Mads Lebech og Ulla Brockenhuus-Schack.  

 

Aktionær Jens Frederik Demant bad om ordet og sagde, at han havde en kommen-

tar til bestyrelsesformandens redegørelse for overholdelsen af retningslinjerne for 

god selskabsledelse. Når nu Tivoli bestræbte sig på at opfylde alle anbefalingerne, 

hvorfor havde man så stadig aldersgrænsen på 70 år for bestyrelsesmedlemmer, 

som efter hans mening var i strid med anbefalingerne? 
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Formanden svarede Jens Frederik Demant, at hvis det var tilfældet, så ville han og 

bestyrelsen tage det op til behandling, eftersom bestyrelsen bestræbte sig på at 

følge samtlige anbefalinger. Bestyrelsen havde ikke noget principiel holdning til 

aldersgrænser for bestyrelsesmedlemmer.  

 

Da der ikke var andre forslag til kandidater til bestyrelsen, konstaterede dirigen-

ten, at alle kandidaterne var enstemmigt genvalgt til bestyrelsen. 

 

Dagsordenens punkt 6 

 

Dirigenten oplyste, at også revisor var på valg, og at bestyrelsen foreslog genvalg 

af PwC. Dirigenten oplyste endvidere, at revisionsudvalget ikke er blevet påvirket 

af tredjeparter, og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som 

begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer. 

 

Dirigenten spurgte til, hvorvidt der var andre forslag. Det var ikke tilfældet, og di-

rigenten konstaterede, at PwC var enstemmigt genvalgt af generalforsamlingen. 

 

Dagsordenens punkt 7 

 

Dirigenten spurgte, om der var aktionærer, der ønskede ordet under eventuelt.  

 

Aktionær Svend Ejvin havde et indlæg om Koncertsalen, hvor han syntes, at udsy-

net fra pladserne ikke var optimale. Han havde selv oplevet under New York City 

Ballet, at pladserne foran oprindeligt var ledige – og derfor var udsynet godt – 

men i pausen skiftede mange blandt publikum pladser, og nogle satte sig foran 

ham og hans selskab til stor gene. Derfor ville han gerne høre, om ikke man kunne 

hæve gulvet i Koncertsalen, så publikum kunne få et bedre udsyn. 

 

Aktionær Doris Vejby-Sørensen spurgte, om Tivoli havde overvejet at blive total 

røgfrit. Hun havde selv oplevet i dagtimerne, at der blev røget til stor gene for an-

dre gæster og til Fredagsrock koncerterne, hvor folk stod tæt, havde hun tit ople-

vet at være bange for at blive brændt af en cigaret. Når nu Tivoli viste miljøhen-

syn og førte en grøn dagsorden, mente hun, at dette var et oplagt tiltag at gennem-

føre.  

 

Formanden svarede først til Doris Vejby-Sørensen, at Tivoli faktisk nu er blevet 

røgfrit, men dog har udpeget 4 områder, hvor der må ryges. Det er blevet indført 

med start fra denne sommersæson. Derfor skulle de gener, Doris Vejby Sørensen 

havde oplevet, gerne være fortid fra og med i år.  

 

Til Svend Ejvin svarede formanden, at han var ked af, hvis udsynet ikke havde 

været optimalt til New York City Ballet. Dårligt udsyn i koncertsalen var ikke no-

get, som Tivoli generelt oplevede kritik af. Det ville være et overordentlig stort 

projekt at gå i gang med at bygge koncertsalen om og hæve gulvet, og det var der 

derfor ingen konkrete planer om, men han ville gerne tage synspunktet med sig vi-

dere i bestyrelsesarbejdet og se på, hvad man ellers kunne gøre, hvis det viste sig 

at være et større problem. 
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Dirigenten konstaterede herefter, at der ikke var flere indlæg under dagsordenens 

punkt 7, hvormed dagsordenen var udtømt. Hun takkede for god ro og orden og 

gav ordet til Tivolis bestyrelsesformand Tom Knutzen. 

 

Bestyrelsesformand Tom Knutzen takkede Annette Juhl for god og kompetent le-

delse af generalforsamlingen. Han takkede de fremmødte for deltagelsen og end-

videre takkede han for alle de gode og inspirerende indlæg, der var kommet fra 

aktionærerne. Det er altid godt og sundt at få nogle synspunkter på bordet, så be-

styrelsen har noget at tænke over og arbejde videre med. 

 

Formanden hævede generalforsamlingen kl. 14:40. 

 

 

 

 

 

_______________________ 

Annette Juhl 

Dirigent 

 


