
GENERALFORSAMLING den 7. juli 2006 kl. 19.30 - 20.15 

Referat fra generalforsamling i Refugiet Klitgaardens Venner 

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

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Fremlæggelse af revideret regnskab 
4. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 
5. Indkomne forslag 
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Lone Kühlmann, Lise Svanholm og Kirsten Skånberg er på valg. 

Alle 3 genopstiller 
7. Valg af suppleanter. Kirsten Jacobsen og Hans Gullestrup genopstiller 
8. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår Bent Fredberg genvalgt 
9. Eventuelt 

Ad. 1: Formanden, Lone Kühlmann bød velkommen, og foreslog Karen Thisted valgt som 
dirigent og Hans Gullestrup valgt som referent. Begge blev valgt. 

 
Ad. 2: Lone Kühlmann forelagde bestyrelsens beretning, med omtale af det forløbne års 5 

åbne arrangementer (Lise Nørgaard; Lise Svanholm; Alfred Hansen og Kirsten 
Jacobsen; Friis Arne Petersen og Lone Kühlmann) samt det kommende års foreløbig 
planlagte arrangementer (Karen Thisted; Klaus Rifbjerg m.fl.). Foreningen har 
modtaget 50.000 kr. fra forlaget Gyldendal, som sammen med arrangements-overskud 
og medlemskontingenterne fra 315 medlemmer har muliggjort uddelingen af 7 
stipendier til ophold på Klitgården. Formanden takkede for alle bidrag samt for diverse 
aktiviteter. 

Beretningen (som kan læses særskilt) blev godkendt med klapsalver af medlemmerne.

 
Ad. 3: Næstformanden Ole Albæk fremlagde og kommenterede på kassereren - Kirsten 

Skånbergs - egne det reviderede regnskab, som ligeledes blev godkendt med 
klapsalver. 

 
Ad. 4: Kontingentet blev vedtager uforandret som foreslået.

 
Ad. 5: Der var ingen forslag indkommet til bestyrelsen, og ingen blev rejst under dette punkt.

 
Ad. 6: Ingen nye bestyrelsesmedlemmer blev foreslået, og de 3 genopstillede blev alle 

genvalgt med klapsalver. 

 
Ad. 7: Ingen nye suppleanter blev foreslået, og de 2 genopstillede blev begge valgt med 

klapsalver. 

 
Ad. 8: Revisoren blev ligeledes genvalgt med klapsalver.
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Ad. 9: Under ”eventuelt” orienterede Refugiet Klitgårdens formand, Karen Krause om 
Refugiets nuværende situation, som på mange områder tegner godt. Der er kommet 
ny leder af Klitgården i løbet af foråret 2006, idet Lotte Rohde efter en brav indsats fra 
refugiets start har ønsket at søge nye udfordringer. Henning Dochweiler, tidligere 
forstander for Askov Højskole har her pr. 1. juli overtaget Lottes rolle. Karen Krause 
takkede Lotte Rhode for hendes gode indsats og bød Henning Dochweiler velkommen 
som hendes afløser. Henning Dochweiler fik herefter lejlighed til at præsentere sig selv 
nærmere overfor forsamlingen. 

Uden yderligere punkter afsluttedes generalforsamlingens formelle del kl. 20.15 med 
dirigentens tak for god ro og orden og formandens tak til dirigenten. 

 

/Hans Gullestrup. 

 

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen på Klitgården den 7. juli 2006 

Vi har en dårlig og to gode nyheder. 

Den dårlige er, at Lotte Rohde med udgangen af maj forlod sin stilling som daglig leder af Klitgården fordi 
hun ville prøve noget nyt, og den første gode er, at Lottes afløser Henning Dochweiler er tiltrådt her 1. juli. 
Ham vil Karen Krause senere præsentere. En anden nyhed, for dem, som ikke har læst det på vores 
hjemmeside er, at Gyldendal har beriget Venneforeningen med 50.000 kr. i forbindelse med uddelingen af 
Ingeborg Andersen- prisen. Ingeborg Andersen var Gyldendals navnkundige direktør, og det var når sandt 
skal siges vores ”storebror” San Cataldo, der fik broderparten, men der blev altså også 50.000 kr. til os, og 
det er vi naturligvis meget glade for. 

Gyldendal er i det hele taget en god ven af Klitgården. Forlaget betaler for en række forfatterophold her 
oppe, og det er med til at sikre økonomien. 

Venneforeningen tæller i dag 315 medlemmer.. Det er en fremgang på 64 medlemmer siden sidste 
generalforsamling, en temmelig stod procentuel fremgang, og det er flot synes vi, selv om tallet, når 
sandheden skal frem omfatter en del restanter. Bestyrelsen vil nu ved et venligt opsøgende arbejde prøve at 
få restanterne til at punge ud.. 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 i rolige omgivelser, eller til at slappe af i rolige omgivelser. 
Det er bare ikke her, men skal tage papnæse på og holde fest. Den slags er der bedre steder til. 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. 
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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. Vi har netop på 
bestyrelsesmødet her i eftermiddag uddelt. 

I det forløbne år har vi uddelt i alt 7 stipendier af kortere og længere varighed. De er gået til 
billedkunstnere, digtere, teaterfolk, og forfattere i al almindelighed.  

Pengene komme foruden fra kontingenterne, fra de arrangementer som Venneforeningen har været vært for 
her på Klitgaarden. Siden sidst har vi holdt fem åbne arrangementer. Vi startede i slutningen af juli sidste år 
da Lise Nørgaard med drønende succes fortalte om sit liv med Matador.  

I august havde vi to fantastisk vellykkede aftener, først med bestyrelsesmedlem Lise Svanholm som fortalte 
om sin bog Breve fra Anna Ancher, og der efter en gentagelse af forårets succesarrangement ”Alfreds Huse” 
med arkitekt Alfred Hansen og endnu et bestyrelsesmedlem, Kirsten Jacobsen. Igen for fulde huse. 

I september havde vi besøg af daværende direktør for udenrigsministeriet, nuværende ambassadør i 
Washington, Skagensdrengen Friis Arne Petersen, og det blev en helt anderledes og meget fængslende 
drøftelse af dansk udenrigspolitik. 

Endelig fortalte jeg selv i al beskedenhed om min bo ”Med slør og uden, kvinder fra Syrien”, til et udsolgt 
hus i februar. Man kan sige, at afbrændingen af den danske ambassade i Damaskus havde gjort emnet 
unødigt aktuelt. Ikke alene ofrede Nordjyske en hel sides referat, journalisten meldte sig også ind i 
Venneforeningen. Jeg har i øvrigt skrevet en stor del af bogen her på Klitgården, og kan kun anbefale det. 
Jeg har aldrig i mit liv arbejdet så koncentreret. 

Vi står i dyb taknemmelighedsgæld til de travle mennesker, som giver sig tid til ganske gratis at komme her 
og øse af deres tid og evner og munterhed til vores fordel. Her under regner jeg ikke bestyrelsen, det skulle 
bare mangle. Men jeg regner absolut aftenens vidunderlige band Jazzband som spiller uden at få en øre for 
det. Husk at klappe rigtigt meget. 

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. Vi vil nødig knalde foreningens 
sammenskrabede midler af på frimærker. Hvis I ikke har gjort det endnu, så send den til Klitgaarden straks I 
kommer hjem. 

7. juli 2006 

Lone Kühlmann 
Formand 


