
Referat fra generalforsamling i Refugiet Klitgaardens Venner 

Fredag den 6. juli 2007 kl. 19.30 På Klitgården 

Klitgården – Tlf.: 96 79 19 99 – Fax: 96 79 19 90 – E-mail: info@klitgaarden.dk 

  

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent: 

Formanden Lone Kühlmann bød velkommen og foreslog professor Helle Ploug som dirigent. 

Helle Ploug blev valgt. Ole Albæk blev indsat som referent. 

2. Bestyrelsens beretning: 

Formanden Lone Kühlmann fremlagde bestyrelsens beretning. Formanden fremhævede i sin 
beretning formålet med venneforeningens virke – at skaffe penge til legater. Siden sidste 
generalforsamling var der uddelt 10 legater. Formanden opfordrede til at der blev tegnet flere 
firmamedlemmer. Der er pt. 165 enkeltmedlemmer, 51 medlemskaber for ægtefæller og 32 
medlemskaber tegnet af firmaer og foreninger. 

Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

(I øvrigt henvises til formandens beretning, der vedlægges referatet). 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab i kassereren Kirsten Skånberg fremlagde regnskabet og 
gennemgik de enkelte poster: 

Årets resultat blev kr. 34.075. Venneforeningens egenkapital er på kr. 81.699. 

4. Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent: 

Bestyrelsens forslag blev vedtaget. 

5. Indkomne forslag: 

Der var ikke indkommet forslag. 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Inge Gorm Hansen, Majse Uhrenholt, Ole Albæk og Sven 
Caspersen er på valg. Alle genopstiller: 

Alle blev genvalgt. 

7. Valg af suppleanter: 

Hans Gullestrup og Kirsten Jacobsen blev genvalgt. 

8. Valg af revisor: 

Formanden meddelte at Venneforeningens hidtidige revisor Bent Fredberg ikke ønsker at fortsætte. 

Formanden takkede Bent Fredberg for veludført arbejde. 

Efterfølgende blev Birthe Pallesen foreslået og valgt som ny revisor. 
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Eventuelt: 

Gitte Buch Christensen takkede for et dejligt ophold på Klitgården, som havde givet hende mulighed for en 
sjælden sanselig oplevelse. 

Refugiets leder Henning Dochweiler nævnte refugiets egne initiativer herunder specielt 
litteraturarrangementet i oktober. Endvidere gjorde han opmærksom på, at der arrangeres særskilte 
rundvisninger på Klitgården. 

Der blev fra medlemsside spurgt til mulige uheldige konsekvenser af sammenfald mellem Venneforeningens 
generalforsamling og Skagen Visefestival. 

Formanden svarede, at fremmødet til generalforsamlingen tydede på, at det ikke var et stort problem og at 
tidspunktet i øvrigt passede ind i tilrettelæggelsen af årets arrangementer. 

Dirigenten takkede afslutningsvis medlemmerne for god ro og orden. 

Og formanden takkede dirigenten for fremragende ledelse af generalforsamlingen. 

Ole Albæk 
referent 

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen på Klitgården den 6. juli 2007 

Vi har haft et rigtigt godt og aktivt år i Venneforeningen. Siden sidst generalforsamling har vi holdt i alt seks 
arrangementer, og der er kommet rigtig mange penge i kassen. Det er vi selvfølgelig glade for, for det er 
formålet, men jeg ville lyve, hvis jeg påstod, at vi ikke også er meget stolte af det høje niveau, som vi har 
været og i forudseelig fremtid er i stand til at holde. 

Første arrangement var i juli 2006, hvor folk komme allerede en time før forestillingen for at sikre sig en god 
plads til Karen Thisted, som fortale vittigt og vanvittigt om sit samarbejde med Johannes Møllehave og 
Benny Andersen om bogen ”Det skal mærkes, at vi lever”. Jeg kan her afsløre, at Karen udsender endnu en 
bog med Johannes Møllehave i efteråret. Denne gang er hans samtalepartner Hans Edvard Nørregaard-
Nielsen og de taler om dansk guldalderkunst. Malerier, litteratur, digte, sange osv. Jeg har smugkigget lidt og 
det bliver ikke kedeligt. Måske kan vi formå Karen til at komme igen og fortælle med den oplevelse. 

29. juli var her igen venteliste til et pragtfuldt arrangement med Klaus Rifbjerg, som holdt forsamlingen i sin 
hule hånd, da han talte om at blive gammel, ud fra personlige og litterære eksempler. Jeg foreslår, at 
interesserede allerede nu skriver sig på listen til den 4. august, hvor Klaus Rifbjerg kommer igen, denne 
gang sammen med vort bestyrelsesmedlem Kirsten Jacobsen, som sammen med  Rifbjerg har lavet bogen 
Klaus og Kærligheden. Den udkommer dagen før, så det bliver simpelthen en præsentation. Det glæder vi 
os meget til. 

I august havde vi et rigtig fint arrangement med et andet bestyrelsesmedlem, den flittige Lise Svanholm, som 
fortalte om sin bestseller Damerne på Skagen. 

10. oktober var vi i en noget anden, men stadig lokal boldgade med tidligere borgmester i Skagen Knud 
Kirkedal, som fortalte om sit liv – Fra fiskerdreng til borgmester i Skagen. 

I 2007 lagde vi hårdt ud med Hanne-Vibeke Holst som 23. marts talte fængslende om sit forfatterskab, og 
ikke mindst sit syn på kønsroller. Det var en herlig aften, der rigtigt trak tænder ud, og endelig havde vi igen 
her den 21. juni lange ventelister da Malene Schwartz - kan jeg roligt sige begejstrede publikum – ved at 
fortælle om sit liv og sin farmor Skagen borgmesterfruen Alba Schwartz og hendes forhold til Michael 
Ancher, som Anne Ancher næppe har påskønnet. 
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Udover alt dette havde en række kvindenetværk i Skagen den 17. april arrangeret en festlig aften til fordel for 
Venneforeningen. Med Britta Nymark som drivende kraft var det Inner Wheel, Sor-Optimisterne og Lions 
kvinder som stod bag, og det lykkedes at rejse 20.000 kr. ved arrangementet her på Klitgården. Henning 
Dochweiler fortalte om dagligdagen på refugiet, og jeg selv fortalte i al beskedenhed om mit forfatterskab, og 
hvad der ellers faldt mig ind. 

Vi er rigtigt glade og taknemmelige over alle de mennesker, der stiller så loyalt op for stedet, uden at få en 
øre for det. Jeg vil især rette en tak til Britta Nymark for det store arbejde hun lagde i arrangementet til fordel 
for Venneforeningen. 

Og jeg vil også rette en stor tak til de pragtfulde musikere, der nu for tredje år i træk helt uden vederlag er 
med til at gøre vores generalforsamlinger så festlige. 

Venneforeningen tæller i dag 166 enkeltmedlemmer, 53 par og 32 firmaer. Vi opfordrer vanen tro alle 
medlemmer til at rekruttere nye medlemmer, både personlige medlemmer, og firmamedlemmer. Alle 
nordjyske firmaer burde støtte denne forening. 600 kroner om året, det skulle de vel nok have råd til. 

Husk, at et medlemskab af Klitgaardens Venneforening er en udmærket gave. Både til værten og værtinden, 
jul og runde fødselsdage. Vi har et lager af de små hvervekort, som man er velkommen til at forsyne sig 
med. 

Medlemmerne kan ifølge vedtægterne søge om ophold på Klitgården efter tre års medlemskab. Når der er 
plads og mod betaling. Da rigtigt mange har været medlem fra starten er der en del, som kan benytte sig af 
denne mulighed, hvis de trænger til at arbejde, eller til at slappe af i smukke og rolige omgivelser. 

Jeg kan af egen erfaring reklamere for stedets fortræffeligheder, for jeg har fået indføjet i kontrakterne til 
mine sidste tre bøger, at der indgår en skriveperiode på Klitgården. Det har været utroligt givende. Man 
arbejder ca. tre gange så koncentreret, når man ikke skal tænke på indkøb, madlavning og at sætte en vask 
over. Desuden træffer man altid interessante mennesker, som beskæftiger sig med ting, man aldrig 
nogensinde har hørt om, og det har bestemt også sin charme. 

Det er måske på sin plads at gøre opmærksom på, at især på tidspunkter hvor forskerne holder fri – påske, 
sommerferien etc. er det muligt at få ledige pladser. 

I må gerne sige det videre.. M.h.t. ansøgningsbetingelser henviser vi til hjemmesiden. 

Venneforeningens formål er primært at støtte Klitgården. Og måden vi gør det på, er at samle skaffe midler 
til veje til arbejdsstipendier, så belægningsprocenten er tilfredsstilende, eller mere end tilfredsstillende. Vi har 
rigtigt mange gode og kvalificerede ansøgere. Langt flere, end vi har midler til at imødekomme. Det er lidt 
trist, når man må sige nej til gode ansøgere, men på den anden side, er det jo også lidt dejligt, at der er 
kamp om pladserne. Vi har to ansøgningsfrister, 1. januar og 1. juni, så bestyrelsen får et samlet overblik 
over ansøgningerne, og på den måde, kan fordele midlerne strengt retfærdigt. Siden sidste 
generalforsamling har vi uddelt 10 stipendier til så forskellige formål som fotografi, salmeskrivning, skøn- og 
faglitteratur og billedende kunstnere. Vi kan se på tilbagemeldingerne at folk er rigtigt rigtig glade for at være 
her, og der kommer noget ud af opholdene. 

Vi har netop på bestyrelsesmødet her i eftermiddag uddelt fem nye stipendier. 

Jeg har nævnt arrangementet med Klaus Rifbjerg og Kirsten Jacobsen den 4. august, men allerede på 
næste lørdag den 14. juli kl. 16 har vi et superspændende program med Københavns overborgmester Ritt 
Bjerregaard og hendes mand, historikeren Søren Mørch, som i øvrigt selv sad på Klitgården og skrev her i 
vinter. Det er mig, der interviewer dem, og vi kalder det Historie, politik og parforhold. Der skulle være nok at 
tage fat på. Meld jer til med det samme. Og endelig har vi vores dejlige sommerkoncert den 29. juli, hvor 
sopranen Elisabeth Meyer Topsøe og hendes mand Vilhelm Topsør sammen med Skagens Kirkes organist 
Ian Heillmann spiller, synger og fortæller om kvindeskæbner i musik. Det bliver alle tiders. 
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Bestyrelsen vil gerne opfordre alle medlemmer til at bakke om arrangementerne, man kan altid holde sig 
orienteret via hjemmesiden, om hvad der foregår her på stedet. Vi arbejder meget med at holde 
hjemmesiden opdateret, så jeg vil virkelig opfordre alle, til at se efter, om der sker noget. Lige som jeg endnu 
en gang skal opfordre alle til at aflevere deres e-mail adresser. 

6. juli 2007 

Lone Kühlmann 
Formand 


