
GENERALFORSAMLING den 8. juli 2005 kl. 19.30 

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 – Ann Mariager valgt 
Valg af referent – Ole Albæk valgt 

2. Bestyrelsens beretning 
Formanden Lone Kühlmann aflagde beretning. Beretningen blev enstemmigt godkendt. Beretningen 
kan læses på hjemmesiden. 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab 
Regnskabet er udsendt til medlemmerne. Kasserer Jørgen Jacobsen gennemgik regnskabet og 
enkelte hovedposter. Overskuddet lød på 7000 kr. Regnskabet blev godkendt enstemmigt. 

4. Fortsættelse af kontingent 
Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev enstemmigt vedtaget. 

5. Indkomne forslag 
Der var ikke indkommet forslag. 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
Inge Gorm Hansen, Majse Uhrenholt og Ole Albæk blev genvalgt til bestyrelsen. 
Sven Caspersen indtræder i bestyrelsen som suppleant for Jørgen Jacobsen, der grundet 
arbejdspres udtræder. 

7. Valg af suppleanter 
Kirsten Jacobsen og Hans Gullestrup blev forslået og valgt. 

8. Valg af revisor 
Bent Fredberg blev genvalgt. 

9. Evt. 
Lotte Rohde orienterede om Refugiet Klitgårdens virke og samarbejdspartnere. 

Antallet af døgnophold i 2004 ca. 3100. I 2004 har fonde ydet legatmidler så i alt 34 personer har været på 
enten 1 uge eller 14 dages ophold. 

Der er tilsagnsaftaler med bl.a. Aalborg og Århus Universitet, Handelshøjskolen i København, Danmarks 
Pædagogiske Universitet om ophold for forskere m.v. Dette er med til at skabe et godt grundlag for 
økonomien. 

Lotte Rohde sluttede med at takke venneforeningen for "ambassadørvirksomhed" og samarbejde. 
 
Ann Mariager takkede for god ro og orden under generalforsamlingen. Lone Kühlmann takkede dirigenten og 
overrakte Jørgen Jacobsen gavekort som tak for et godt og sikkert arbejde som kasserer mv. 
 
Til slut rettedes en tak til alle og ikke mindst til Klitgården, som var vært ved den efterfølgende buffet. 
 
Ole Albæk 
Referent 
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Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen på Klitgården den 8. juli 2005 

Venneforeningen tæller i dag 251 medlemmer, deraf 36 firmaer. Det er en fremgang på 69 medlemmer 
siden sidste generalforsamling, og det er flot, synes vi, selvom vi naturligvis gerne skulle op på endnu flere 
medlemmer.  Vi vil gerne have mange flere personlige medlemmer, men sandelig også gerne flere 
firmamedlemmer.  Alle nordjyske firmaer burde støtte denne forening. 600 kroner om året, det skulle de vel 
nok have råd til. Men det er vores egen skyld; vi har ikke været opsøgende nok. Det kræver ressourcer, som 
vi helt klart ikke har haft. Jeg må i denne stund opfordre alle medlemmer til helt uhæmmet at hverve ikke 
bare personlige medlemmer, men også firmaer. Køb ikke en is uden at melde kiosken ind. 

Af de personlige medlemmer er der 32 parmedlemmer. 

Vi har stadig store planer om en offensiv over for nordjyske virksomheder, og denne gang må vi så håbe, at 
det bliver til noget. Med kommunalreformen, får vi jo i hvert fald et meget større naturligt opland. Vi minder 
igen om, at et medlemskab af Klitgaardens Venneforening er en udmærket gave. Både til vært og værtinde, 
jul og runde fødselsdage. 

Venneforeningens formål er jo primært skaffe midler til veje til arbejdsstipendier. Og 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, som det måske vil være medlemmerne bekendt, indført 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 2 stipendier til en ung digter 
og til en billedkunstner. 

I det forløbne år har vi blandt andet kunne glæde os over, at både Steen Estvads meget smukke og 
anmelderroste bog "Drømmen om Paradiset" om islamiske haver er dateret her på Klitgården, og det samme 
er Thomas Bredsdorffs bog om Holbergs Niels Kliim, som udkommer i disse dage. Den slags er med til at 
skabe positiv opmærksomhed om stedet. 

Jeg skal i øvrigt også her gøre opmærksom på, at for de medlemmer, der har været med fra starten, er der 
altså fra i år mulighed for at købe sig til et ophold på Klitgården, hvis der er plads. Det hedder i 
vedtægterne, at man efter tre års medlemskab kan søge om ophold mod betaling, og hvis der er plads. Så 
man behøver ikke engang at arbejde, man skal bare ikke regne med at holde de vilde fester. 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. 

Medlemmerne må meget gerne sprede ordet. M.h.t. ansøgningsbetingelser henviser vi til hjemmesiden. 
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I det forløbne år har vi uddelt i alt 10 stipendier af kortere og længere varighed. Til førnævnte Thomas 
Bredsdorff og hans kone Lene, som arbejder på en bog om Drachmann, til Musikeren Tulla Wamberg, 
maleren Birger Møller, som arbejder på en bog om farvelære, et filmpar som arbejde med et filmmanuskript, 
forfatteren Lotte Inuk og to unge tv-folk, som arbejder på en portrætserie bl.a. her i Skagen og endelig til 
maleren Ellen Rohde. 

Pengene kommer, foruden fra kontingenterne, fra de arrangementer, som Venneforeningen har været vært 
for her på Klitgården. Siden sidst har vi holdt fire sådanne åbne arrangementer. Vi startede i slutningen af 
juli sidste år med stuvende fuldt hus til Lisbeth Lundquist, der talte om sin bog ”Min mand sidder på taget og 
synger”. Den blev skrevet færdig her i huset. I oktober fortalte Pernille Steensgaard om sin pragtfulde 
Skagensbog til et totalt udsolgt arrangement. Pernille boede her, da hun skrev bogen, og vi er rigtigt stolte 
over, at hun for bogen fik Gyldendals nye store fagbogspris på 100.000,00 kr.. 

I foråret havde vi venteliste til vores efterhånden faste foredragsholder forfatteren Kirsten Jacobsen, som 
sammen med Alfred Hansen fortalte og viste billeder fra den herlige bog ”Alfreds Huse”.  På grund af 
ventelisten har Kirsten og Alfred indvilget i at gentage succesen. Det bliver 9. august kl. 19.30. Jeg foreslår, 
at I sikrer jer billetter allerede nu. Men allerede den 21. august kommer Lise Nørgaard, som vil fortælle om 
sit liv med Matador. "Det er det, de altid vil høre om", siger Lise, og da jeg fortalte hende, at vores 
medlemmer er ret intellektuelle sagde hun bare. "Især dem!" I skal slå til med det samme, for der bliver run 
på. 

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. Det gælder også aftens vidunderlige band Østre 
Jazzværk. Ikke en øre får de for det, så 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. Ligesom 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 Klitgården straks, I 
kommer hjem. 

8. juli 2005 
Lone Kühlmann 
Formand 


