
Referat af generalforsamling i Refugiet Klitgaardens Venner 

fredag den 12. juli 2019 kl. 20.00 på Klitgaarden 

 
 

 

1. Valg af dirigent og referent.  

Formand Jørgen Koldbæk bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Pedersen 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 om foreningens virksomhed i det forløbne år 

Formanden aflagde følgende beretning: 

 

Jeg synes kun, det er et øjeblik siden, vi sidst aflagde beretning, men kalenderen lyver jo 

ikke, der er gået endnu et år i vores lille forenings historie – et år, hvor vi igen har nydt godt 

af medlemmernes støtte og vedholdenhed. 

Det er i kraft af jeres opbakning, at vi stadig kan mødes her i arkitekt Ulrik Plesners 

fantastiske bygning fra 1914, opført som sommerbolig for kong Christian X og dronning 

Alexandrine. En enestående bygning – enestående, hvis ikke det lige var, fordi Ulrik Plesner 

– der jo var ganske produktiv - opførte en delvis kopi af den, Admiralgården, inde i Østerby, 

hvilken fik kongen til at sige: ”Hr. Plesner, nu har vi to klitgårde i Skagen. Mon ikke det 

rækker?” Det gør dog ikke denne bygning mindre enestående som ramme for det refugium, 

der nu eksisterer her. Et fristed, hvor kunstnere og forskere kan komme og fordybe sig i 

deres arbejde og projekter og i ledige stunder nyde den flotte udsigt og den enestående natur. 

Det er jo dette fristed, vi i Venneforeningen er sat i verden for at støtte – ved at skabe 

opmærksomhed omkring Klitgaarden – og ved at uddele og betale legatophold til kunstnere 

og forskere. Sådan var det tænkt fra foreningens start i 2002, og sådan er det fortsat under 

skiftende bestyrelser og forkvinder og formænd – måske lidt inspireret af arkitekt Plesner, 

der fik noget fra hånden og varierede over et kendt tema. 

På et enkelt punkt må jeg dog sige, at vi ikke her i foreningen har fulgt Ulrik Plesner. 

Han havde indimellem en tendens til tungsind. ”Som regel virkede han nærmest mut, til 

tider studs, ordene faldt ikke over hinanden, de begyndte og endte jævnligt med en 

knurretone,” står der i en karakteristik af ham. 

Han var knorren, som man sagde – herligt ord – måske fordi han stammede fra 

Vedersø, og derude nær Vestkysten er de jo nogle tværinger – også et herligt ord – og den 

slags bruger vi ikke her på Klitgaarden, der jo i den grad ligger på østkysten. Vi forfalder 

ikke til tungsind i vores forening. Vi klør på. 

Når vi selv skal sige det, synes jeg, at vi ser tilbage på et ganske aktivt år i 

Klitgaardens Venner med fem arrangementer i løbet af sommeren 2018. Vi indledte med 

Ulla Terkelsen – Danmarks ældste journalistiske ungdomsoprører. Så havde vi 

generalforsamling med efterfølgende gyngende gospel med Klitkoret. Derefter en aften med 

forfatteren Hanne-Vibeke Holst og politikeren Christine Antorini. Så var vi på et spændende 

besøg hos Karstensens Skibsværft, hvor chefen, Knud Degn, og hans datter, HR-chefen 

Diddan Karstensen, fortalte og viste rundt. Og sæsonen sluttede med en tour de force i fjerne 

galakser med astrofysikeren Anja C. Andersen. 



Alle arrangementer var velbesøgte – for ikke at sige udsolgte – og var med til at sikre, 

at jeg kan holde, hvad jeg vist nok lovede på sidste generalforsamling, nemlig at vi i år ville 

fremlægge et regnskab, som viser overskud. Det vil vores kasserer, Lars Høvenhoff, 

dokumentere og detaljere for jer om lidt. Sidste år havde vi jo et underskud, bl.a. pga. ekstra 

udgifter til vores digitale omstilling med nyt bestillings- og betalingssystem via 

hjemmesiden.  

Det system er generelt blevet godt modtaget – tak for det! – og også tak for, at vi nu 

kommunikerer med langt de fleste medlemmer via e-mail. Det vil vi gerne gøre med endnu 

flere, men der er ingen tvang. Vi sender stadig breve til dem, der ønsker det – i hvert fald så 

længe, at det kan dokumenteres, at PostNord bringer posten ud. Jeg læste lige om en mand i 

Gentofte, der havde fået et brev, som havde været en måned undervejs fra Lyngby – en 

strækning på fire kilometer. Det vil sige, at brevet havde bevæget sig fremad med en 

hastighed på 133 meter om dagen. Det var ikke gået på Ulrik Plesners tid for 100 år siden, 

da der var postudbringning flere gange dagligt. 

Det var dengang. Men nu er det nu – og vi er i gang med 2019-sæsonen, som åbnede i 

fredags med en aften med TV2’s Mellemøsten-korrespondent Steffen Jensen. Den 24. juli 

skal vi smage på vin, dansk vin, når iværksætteren Jens Skovgaard kommer på besøg. Den 

30. juli fortæller skuespilleren og forfatteren Susse Wold om sit spændende liv. Og vi slutter 

sæsonen den 7. august, hvor vi skal på ekspedition med overtræksdragter og hjelme til den 

store fiskeindustri-virksomhed FF Skagen inde på havnen. 

Aftenen med Susse Wold er udsolgt, men der er billetter til de andre arrangementer, så 

det kan nås endnu. Og vi glæder os over hver eneste solgte billet – det er en vigtig del af 

foreningens indtægter. 

En anden vigtig del er jeres kontingenter, som er det egentlige fundament under 

foreningen. Ja, uden dem var der ingen forening. Så tusind tak, fordi I stadig støtter op – og 

endnu mere tak, hvis I spreder rygtet om vores eksistens og måske inspirerer familie, venner 

og bekendte til at melde sig ind. 

Ud over entréindtægter og kontingent så har vi et tredje ben i vores forretningsplan: 

Det er støtte fra velgørende fonde. Vi søger løbende – med skiftende held – og i det 

forgangne år har vi med glæde og tak modtaget støtte fra Oticon Fonden, Inge og Asker 

Larsens Fond og fra Vinhandler J. Dreyer og hustru Fru Elisabeth Dreyers Legat.  

På baggrund heraf har vi i 2018 kunnet uddele 14 legater til kunstnere og forskere, 

som typisk har fået en uges ophold til fordybelse i deres projekter – her i huset og i 

Klitgaardens atelierer bagved – og også til den udveksling af ideer og erfaringer, der sker, 

når en keramiker med ler på fingrene møder en akademiker med analysemodeller i hovedet, 

og de to falder i snak ved middagsbordet. 

Vi giver legater til både forskere og kunstnere – men især til kunstnerne, der jo typisk 

ikke har mange muligheder for at få støtte andre steder. Så sent som i dag har vi på et 

bestyrelsesmøde bevilget legatophold til fem ansøgere – og vi har en ny runde 

legatuddelinger i november. 

Det er en glæde, at vi således kan leve op til foreningens formål. Det er også en glæde 

for mig at kunne sige tusind tak til staben her på Klitgaarden under ledelse af Birthe 

Mortensen for et fortrinligt samarbejde. Også tusind tak til vores utrættelige bestyrelse: 

Kirsten Jacobsen, Inge Gorm Hansen, Birthe Melgård, Kirsten Skånberg, Jens Stadum og 

Lars Høvenhoff. Og til suppleant Kirsten Starup og revisorerne Ulla Kerchlango og Finn 

Elkjær og til vores webmaster Anita Lonsdale.  

Og først og sidst: Tak til jer medlemmer for opbakning og støtte. Med disse ord 

overgiver jeg beretningen til dirigenten og generalforsamlingen. 



 

Beretningen blev godkendt. 

 

 

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse. 

Lars Høvenhoff gennemgik de væsentligste punkter i det fremlagte regnskab, der var godkendt af 

den eksterne revision. Det blev godkendt af forsamlingen som forelagt.  

 

 

4. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.  

Forslaget blev vedtaget. 

 

 

5. Indkomne forslag 

 Der var ikke indkommet forslag til behandling. 

 

 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er Inge Gorm Hansen, Lars Høvenhoff, Kirsten 

Jacobsen og Jørgen Koldbæk (alle modtager genvalg). 

Inge Gorm Hansen, Lars Høvenhoff, Kirsten Jacobsen og Jørgen Koldbæk blev alle 

genvalgt uden modkandidater. 

 

 

7. Valg af suppleant. På valg er Kirsten Starup (modtager genvalg). 

Kirsten Starup blev valgt uden modkandidat. 

 

 

8. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af Ulla Kerchlango (modtager genvalg). 

Ulla Kerchlango blev valgt uden modkandidater. I stedet for Finn Elkjær tiltræder Allan Andersen 

som ekstern revisor. 

 

 

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

Birthe Mortensen kunne fortælle, at 2018 var et tilfredsstillende år, hvilket ikke mindst skyldes de 

aftaler, der er indgået med universiteter, forlag etc., som sikrer, at en tredjedel af alle overnatninger 

er booket på forhånd.   

Et medlem spurgte, om der er mulighed for at betale kontingent til Venneforeningen 

via Betalingsservice? – bestyrelsen lovede at undersøge mulighederne. 

 

Efter generalforsamlingen sluttede aftenen traditionen tro med først en buffet og derefter med over 

en times underholdning, i år ved sangerinden Lise Robenhagen Hjørne og pianisten Knud Erik 

Thrane.   

 

 

 

 

Referent: Birthe Melgård 


