
Referat af generalforsamling i Refugiet Klitgaardens Venner 

fredag den 10. juli 2015 kl. 20:00 på Klitgaarden 

 

 
1. Valg af dirigent og referent.  

Formanden, Jørgen Koldbæk, bød velkommen og foreslog advokat Jens Stadum som dirigent 

og Birthe Melgård som referent. Generalforsamlingen tilsluttede sig forslagene.  

Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at 

forsamlingen var beslutningsdygtig.  

 

 

2. Bestyrelsens beretning. 

Formanden aflagde følgende beretning: 

”Man siger altid, at man skal kigge fremad og ikke tilbage, men det ligger i 

årsberetningens natur, at vi lige dvæler lidt ved tiden, der er gået, og ved de aktiviteter, vi 

har haft i Klitgaardens Venner. Og det drejer sig jo først og fremmest om vore 

arrangementer her i havstuen i den gamle kongevilla. 

I 2014 begyndte vi sæsonen med forfatteren, filosoffen og vindmøllemanden Morten 

Albæk, der satte mange af vores indgroede forestillinger til debat ud fra devisen om, at vi 

danskere er middelmådige og forkælede og i øvrigt bør droppe uvanen med at rose vores 

børns tegninger, når de både er dårlige og ubehjælpsomme. 

Derefter havde vi besøg af Charlotte Langkilde, forfatteren bag bestselleren om Nordisk 

Fjer-skandalen. Hun fortalte den spændende historie om afdækning af svindel og humbug i 

toppen af danske erhvervsliv. 

Generalforsamlingen gennemførtes – som der oftest står i referaterne – i god ro og orden 

plus det gode humør, der følger af fællessang med guitaristen Hans Dal. En tradition, vi jo 

fortsætter senere i aften. 

Sæsonen sluttede vi i selskab med skuespilleren og entertaineren Søren Pilmark, der i en 

samtale med forfatteren og journalisten Kirsten Jacobsen berettede om sin kunst og sine 

afgørende valg gennem livet. 

Sammenfattende kan man sige, at vi i al beskedenhed holdt vores egen lille 

sommerhøjskole med lidt samfundsfilosofi, erhvervskritik, en livsfortælling fra scenen og 

filmstudierne – og så altså den oplevelse og oplivelse, vi mærker, når sangen løfter sig 

under de historiske loftsbjælker. Med andre ord: Noget til hjernen og noget til hjertet. 

Vi er fortsat i samme ånd her i 2015 og indledte sæsonen allerede i pinsen med et ud af 

huset-arrangement på Skipperskolen, hvor forstander Anders Chr. Toft Andersen berettede 

om de moderne søfartsuddannelser, og kaptajn Dick Danielsen fra Mærsk og forfatteren 

Kirsten Jacobsen fortalte om livet om bord på verdens største skib. Flere end 100 tilhørere 

kom for at høre nyt fra de syv have – det lover godt for sæsonen. 

Torsdag den 16. juli er vi fysisk tilbage på Klitgaarden, hvor udenrigskorrespondenten Puk 

Damsgård fortæller om sit liv i Mellemøstens brændpunkter og om sin bestseller Hvor 

solen græder. Torsdag den 23. juli får vi besøg af Hans Gammeltoft-Hansen, der kan 

berette om 25 år som Folketingets ombudsmand. Og sæsonen slutter onsdag den 5. august 

med en aften i selskab med talkshowværten Michael Meyerheim. Vi glæder os til det hele 

– og vi håber at se rigtig mange af jer her de kommende uger.  



Alle vore foredragsholdere – hvis man kan bruge et så oldnordisk ord i dag - optræder 

gratis og bidrager dermed til, at vi kan fortsætte med det, der er foreningens primære 

formål, nemlig at uddele legatophold især til kunstnere, men også til forskere. Vi har i 

2014 uddelt 14 legater og dermed givet oplevelse og inspiration, som har stor betydning 

for modtagerne – hvilket fremgår af de tilbagemeldinger, vi får. F.eks. skrev en af 

legatmodtagerne: 

 

”Jeg mindes ikke før at have følt en så vidunderlig ro og inspiration som hos jer på 

Klitgården. Ikke blot fik jeg lavet mere, end jeg regnede med, og cyklet terrænet tyndt, 

men det var også meget inspirerende at snakke med de andre ved de dejlige måltider. Det 

at møde andre "sproggale" folk, som jeg kunne kaste mine sproglige ideer og spekulationer 

i hovedet på og få veloplagte kommentarer igen, var utrolig inspirerende. Jeg sad om 

natten inde i mødelokalet med altandøren åben ud til havduften, mågeskrig og lyden af 

bølgerne. Helt unikke arbejdsbetingelser! Så tusind tak for den vidunderlige uge.” 

 

Den slags oplevelser kan vi jo kun give, hvis tre betingelser er opfyldt: 

For det første: Vi skal helst skabe overskud på vores arrangementer. 

For det andet: Vi skal meget gerne opstå støtte i form af fondsmidler – vi søger derfor 

løbende en række velgørende fonde. I 2014 takker vi for støtte fra Vinhandler Jørgen 

Dreyer og Hustru fru Elisabeth Dreyer f. Andersens Legat, der gennem mange år har 

bakket Venneforeningen op. Vi takker også for et rundhåndet beløb fra Oticon Fonden. 

Dette støttebeløb er udbetalt efter årsskiftet, så det vil først optræde i regnskabet for 2015. 

For det tredje: Vi skal fortsat bevare en medlemsskare, hvis opbakning og kontingent-

indbetalinger er foreningens virkelige fundament. I den sammenhæng vil jeg takke jer alle 

for jeres loyalitet, tilstedeværelse og nærvær. Det er det, der driver Venneforeningen. Vi 

ligger nogenlunde stabilt – det fremgår af kassererens beretning - men der er plads til flere 

medlemmer. Så spred venligst det gode budskab om, at vi findes. Jo flere medlemmer vi 

er, des flere legater kan vi give, og des flere kunstnere kan opleve at sidde for åben 

altandør og mærke ideerne springe som flyvefisk op af vandet. 

 

Foreløbig ved vi, at ti nye legatmodtagere kommer til at opleve det. Vi har på et 

bestyrelsesmøde i dag udvalgt dem blandt ca. 35 ansøgere. Legaterne fordeles på bl.a. 

musikere, billedkunstnere, forfattere, filmmagere, tekstilkunstnere og ph.d.-studerende. 

 

Til slut vil jeg sige tak: Tusind tak til medlemmerne. Og også til bestyrelsen: Næstformand 

Birthe Melgård, sekretær Kirsten Skånberg, kasserer Birthe Pallesen, 

bestyrelsesmedlemmerne Inge Gorm Hansen, Kirsten Jacobsen og Helle Stadum og 

suppleanterne Lars Høvenhoff og Kirsten Starup. Også tak til revisorerne Ulla Kerchlango 

og Finn Elkjær. Og til Anita Lonsdale, der utrætteligt opdaterer vores hjemmeside. Og 

sidst – men ikke mindst – en stor tak til Birthe Mortensen og hele hendes hold her på 

Klitgaarden, som gør, at vi altid føler os velkomne her i den fine gamle kongevilla i 

Skagen. 

Med disse ord overgiver jeg beretningen til dirigenten og generalforsamlingen.” 
 

Beretningen blev godkendt. 

 

 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab. 



Birthe Pallesen gennemgik det fremlagte regnskab, som blev godkendt som forelagt. 

 

 

4. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.  

Forslaget blev vedtaget. 

 

 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er Birthe Pallesen, Kirsten Jacobsen, Inge Gorm 

Hansen og Jørgen Koldbæk. Alle er villige til at modtage genvalg. 

Alle blev genvalgt uden modkandidater. 

 

 

6. Valg af suppleanter. På valg er Lars Høvenhoff og Kirsten Starup. Begge er villige til at 

modtage genvalg. 

Begge blev genvalgt uden modkandidater, Lars Høvenhoff som 1. suppleant og Kirsten Starup 

som 2. suppleant. 

 

 

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

Finn Elkjær. 

Begge blev genvalgt uden modkandidater. 

 

 

8. Eventuelt - herunder orientering om Klitgaarden ved forstander Birthe Mortensen. 

Allerførst meddelte formanden, at bestyrelsen på sidste års generalforsamling havde udnævnt 

Inger Dreyer til æresmedlem pga. hendes store engagement i Venneforeningen. I år, hvor Inger 

Dreyer var til stede, fik hun under stort applaus overbragt en personlig tak og en flaske 

champagne. 

I Birthe Mortensens fravær orienterede medlem af Klitgaarden Fondens bestyrelse Ryan Pristed 

om Klitgaarden: Resultatet for 2014 var godt med ca. 3.500 overnatninger, en lille tilbagegang i 

forhold til rekordåret 2013, hvilket primært skyldes, at Aarhus Universitet og RUC pga. 

besparelser har opsagt deres aftaler med Klitgaarden, men der er i stedet indgået nye aftaler med 

universiteter i både Norge og Sverige samt med private forskningsinstitutioner. Med syv ansatte, 

svarende til fire fuldtidsansatte, er det imponerende, at huset kan holde en omsætning på ca. kr. 

3,5 mio. 

Forskellige fonde har tilsammen ydet ca. kr. 250.000 til opholdslegater til kunstnere. 

 

 

Da der ikke var spørgsmål eller kommentarer fra forsamlingen, takkede dirigenten for god ro og 

orden, hvorefter formanden takkede dirigenten for god ledelse og henledte opmærksomheden 

på, at Refugiet Klitgaardens Venner efter generalforsamlingen ville være vært ved en let buffet 

og traditionen tro et fællessangs-arrangement ved Hans Dal. 

 

 

 

Referent: Birthe Melgård 

 


