
Referat af generalforsamling i Refugiet Klitgaardens Venner 

Fredag den 9. juli 2010 kl.19.00 på Klitgaarden 

 
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. På valg er Lise Svanholm, Kirsten Skånberg og Majse Uhrenholt. 

Bestyrelsen foreslår genvalg 

7. Valg af suppleanter. Bestyrelsen foreslår genvalg af Britta Graae og nyvalg af Birthe 

Melgård. 

8. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af Ulla Kerchlango og statsautoriseret revisor 

Finn Elkjær.  

9. Eventuelt, herunder orientering fra Klitgaarden af forstander Birthe Mortensen. 

 

 

Formanden Sven Caspersen bød velkommen  

 

1. Valg af dirigent og referent  

Advokat Jens Stadum og Inge Gorm Hansen blev valgt som hhv. dirigent og referent, 

hvorefter dirigenten konstaterede, at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til 

vedtægternes § 3. Dirigenten gennemgik herefter dagsordenen. 

 

2. Bestyrelsens beretning 

Formanden aflagde beretning: 

 

Beretning aflagt 9. juli 2009 (resumé) Klitgaardens Venneforening. 

2009 blev et godt år for Refugiet Klitgaardens Venneforening. 

Venneforeningens 3 opgaver har været 

 

1. At uddele legater 

2. At skaffe midler gennem medlemskaber, arrangementer og legater 

3. At bidrage til at synliggøre Klitgaarden    

 

Venneforeningen har i 2009 uddelt 9 legatportioner. For den enkelte modtager indebærer 

legatet en mulighed for at fordybe sig – at skabe noget under opholdet. For Klitgaarden 

betyder vor aktivitet et bidrag til den mangfoldighed der gør Klitgaarden til et kreativt og 

dynamisk sted. Venneforeningen har i 2009 fokuseret på kunstnere inden for litteratur, 

keramik og design. 

 

Sommerarrangementerne i 2009 gav os et bidrag på ca. 30.000 kr., idet de 4 arrangementer 

samlet blev besøgt af omkring 300 gæster. De enkelte arrangementer er beskrevet i 

indkaldelsen til generalforsamlingen. Grunden til det positive resultat af vore 

arrangementer er at alle kunstnere optræder gratis. Det er vi meget taknemlige for. 

 



Medlemstallet var ultimo 2009 omkring 300 fordelt på institutioner, foreninger og 

virksomheder, par og enkeltmedlemmer. Fordelingen fremgår af det uddelte regnskab. 

For 2010 tegner billedet sig lyst, og vi har allerede nu en fremgang i medlemstallet. 

 

Fra Vinhandler Jørgen Dreyer og hustrus legat modtog vi 15.000 kr. 

Dette legat har vi også modtaget i 2010. En stor tak herfor. 

 

Synliggørelse af Klitgaarden er forsøgt gennem henvendelser til universiteter og 

professionshøjskoler, samt andre centrale brugere af Klitgaarden. Opgaven er dog primært 

Ambassadørkorpsets. 

 

For 2010 har vi efter bestyrelsesmødet i dag uddelt 5 legatportioner. Sommerens 

arrangementer begyndte i dag, ser flot ud jvf. indkaldelsens beskrivelse. I tillæg vil vi i 

samarbejde med biblioteket vise filmen ”R” den 29. juli, entré kr. 50,-. 

 

Som et nyt tiltag vil vi i den kommende sæson bede 1-2 af legatmodtagerne fortælle 

interesserede medlemmer om, hvad de bruger opholdet på Klitgaarden til. 

 

Efter generalforsamlingen i 2009 skete der et par ændringer i bestyrelsens sammensætning. 

Bestyrelsens sammensætning fremgår af hjemmesiden. Inden for bestyrelsen er der aftalt en 

meget velfungerende arbejdsdeling, mens alle deltager med at stille op og rydde af i 

forbindelse med arrangementerne. En stor tak til mine bestyrelseskollegaer. 

En stor tak også til Birthe Mortensen og Heidi og alle andre medarbejdere på Klitgaarden 

for den store og helt uundværlige støtte de yder os. 

 

I forbindelse med aflæggelse af beretning var der blandt medlemmerne et ønske om at vide 

mere om omfanget af de institutionsaftaler, Klitgaarden har indgået.  Birthe Mortensen og 

Inge Gorm Hansen orienterede kort om aftalerne og lovede at referatet af 

generalforsamlingen ville blive suppleret med en liste over aftaleparterne.  Bestyrelsen 

glædede sig over interessen, men understregede for god ordens skyld, at institutionsaftalerne 

er et fondsbestyrelsesanliggende. Birthe Mortensen nævnte, at man havde tilsagnsaftaler fra 

University College Nordjylland og fra Region Midtjylland, men at Fonden gerne ville have 

flere aftaler f. eks med Københavns Universitet og RUC, og hun opfordrede medlemmer af 

Venneforeningen til om muligt at bidrage positivt hertil.  

 

 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab  

Birthe Pallesen gennemgik det uddelte regnskab og beklagede enkelte trykfejl og 

korrigerede posten sponsorbidrag 2009 til kr. 25.000. 

Herefter blev regnskabet godkendt som aflagt.  

 

4. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.  

Bestyrelsens forslag blev godkendt. Claus Jacobsen foreslog til bestyrelsens overvejelse en 

kontingentforhøjelse på kr. 50 og en afskaffelse af ægtefællerabatten næste år. Formanden 

lovede at det ville indgå i bestyrelsens overvejelser. 

 



5. Indkomne forslag 
Der var ingen indkomne forslag. 

 

6. Valg af medlemmer. På valg er Lise Svanholm, Kirsten Skånberg og Majse Uhrenholt. 

Bestyrelsen foreslår genvalg. 

Lise Svanholm, Kirsten Skånberg og Majse Uhrenholt blev genvalgt. 

 

7. Valg af suppleanter. Bestyrelsen foreslår genvalg af Britta Graae og nyvalg af Birthe 

Melgård. 

Britta Graae og Birthe Melgård blev gen/valgt. 

 

8. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af Ulla Kerchlango og statsautoriseret 

revisor Finn Elkjær.  

Ulla Kerchlango og Finn Elkjær blev valgt.  

 

9. Eventuelt, herunder orientering fra Klitgaarden af forstander Birthe Mortensen. 

Birthe Mortensen takkede Venneforeningens medlemmer og bestyrelse for støtte til 

Klitgaarden og glædede sig over at Venneforeningen vokser år for år. Hun orienterede kort 

om festligholdelsen af Klitgaardens jubilæum og takkede for Venneforeningen gaver. Birthe 

Mortensen rettede endvidere en tak til Fondsbestyrelsen og til Klitgaardens personale og 

kunne berette, at belægningsprocenten i 2009 har været den bedste i Klitgaardens historie. 

Birthe Mortensen orienterede om Refugiet Klitgaardens arrangement d 8. august med Thyra 

Frank, Årets leder 2008, fra plejehjemmet ”Lotte” på Frederiksberg, og Lise Svanholm 

fortalte om filmen ”R”, som vises på Skagen bibliotek d. 29.7. i et samarbejde mellem 

Venneforeningen og Biblioteket. 

Generalforsamlingen sluttede kl. 20:15. Formanden takkede dirigenten og forsamlingen for 

god ro og orden. 

 

I pausen inden Ghita Nørby og Niels Birger Wamberg gik på scenen bød Venneforeningen 

på øl og vand. 

 

 

For referatet: Inge Gorm Hansen 

 


