
Referat af generalforsamling i Refugiet Klitgaardens Venner 
fredag den 13. juli 2018 kl. 20.00 på Klitgaarden 

 
 
 

1. Valg af dirigent og referent.  
Formanden, Jørgen Koldbæk, bød velkommen og foreslog advokat Aksel Groth 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: 

”Så er det igen tid til at aflægge beretning – i Danmark, når det er bedst: i den smukke natur, 
i det bedste vejr og i det bedste selskab.  Og lige midt i noget af det, der angiveligt gør os 
danskere til noget helt særligt – nemlig det danske foreningsliv, der jo regnes for en del af 
nationens DNA. Vi er ikke bare medlemmer af Klitgaardens Venner – vi er en del af 
Forenings-Danmark, en kæmpemæssig bevægelse, der på frivillig basis samler 
hundredtusinder af mennesker om noget, der interesserer dem. 
Der findes foreninger for stort set alt. Politiske foreninger, kirkelige foreninger, 
idrætsforeninger, grundejerforeninger, kulturelle foreninger og foreninger for nørder af 
enhver art – vinterbadere, boghvedespisere, gourmeter – lad mig nævne ”Selskabet for 
finere socialistisk madlavning og borddækning”. Og jeg hørte om en hypokonderforening, 
hvor medlemmerne mødes for at udveksle symptomer på indbildte lidelser – selv om man 
selvfølgelig har det problem, at bestyrelsesmøderne ofte må aflyses på grund af sygdom. 
Det er ikke tilfældet i Klitgaardens Venner, hvor vi går på med krum hals for at leve op til 
vore vedtægters ord om at støtte og udbrede kendskabet til Klitgaarden og skaffe penge, så 
vi kan sikre især kunstnere, men også forskere legatophold her i den gamle kongevilla. Vi 
går ind i hvert eneste år i tillid til, at det nok skal lykkes. Og på det punkt er vi helt på linje 
med resten af Forenings-Danmark. Der findes en klog mand på Syddansk Universitet, der 
hedder Bjarne Ibsen. Han har forsket i foreninger, og ifølge ham er foreningsmedlemmer 
ukuelige optimister. De har en enorm tro på fremtiden, de forventer, at de går frem i 
medlemstal. ”Selv om virkeligheden jo er” – siger han til Berlingske – ”at de ikke får vækst, 
er der ingen pessimisme i det danske foreningsliv, hvis medlemmerne selv skal sige det.” Og 
det skal vi. Vi er optimister i Klitgaardens Venner. Medlemstallet er nogenlunde stabilt fra 
år til år. Men vi vil selvfølgelig gerne have flere medlemmer. Det tror jeg, vi kan få, ikke 
mindst hvis I medlemmer spreder det glade budskab om, at vi findes, til familie, venner, 
naboer og forretningsforbindelser. 
Vi synes, det giver mening at mødes til gode arrangementer med gode fortællere her i 
havstuen, samtidig med at vi kan glæde andre med studie- eller arbejdsro på værelserne 
ovenpå og i ateliererne udenfor. Vi har i Klitgaardens Venner i 2017 kunnet uddele 14 
legater til kunstnere og forskere på typisk en uges ophold Klitgaarden – og så sent som i 
eftermiddags har vi igen uddelt legater, syv i alt, fordelt på to skønlitterære forfattere, en 
dramatiker, en børnebogsforfatter, en ph.d.-studerende jurist, en grafiker og en oversætter. 
Det er en glæde at kunne det. Og lad os lige repetere, hvor pengene kommer fra: 



For det første fra jeres kontingenter – vi er dybt taknemmelige for jeres indbetalinger, også 
når de kommer efter en rykker eller to. Kontingenterne er grundlaget for vores virksomhed.  
Her er tak kun et fattigt ord. 
For det andet har vi entréindtægterne ved sommerens arrangementer. 
For der tredje får vi tilskud fra forskellige fonde. Her søger vi løbende og med skiftende 
held fra år til år. I 2017 kunne vi glæde os over tilskud fra Vinhandler Jørgen Dreyer og 
hustru fru Elisabeth Dreyer født Andersens legat – tusind tak for det. Men ingen andre 
ansøgninger gav resultat, inden nytårsklokkerne faldt i slag.  
Derfor vil I kunne se af årsregnskabet, at vi har et underskud i 2017, hvilket jo ikke er målet 
med vore aktiviteter. Men vi har en meget konservativ pengepolitik, så heldigvis har vi 
sparet op til den slags situationer, og så er vi så heldige, at siden regnskabsafslutningen har 
tre ansøgninger båret frugt. Vi har fået støtte fra Oticon Fonden, Inger og Asker Larsens 
Fond og igen fra Vinhandler Dreyers Fond. Det er bare sket efter 1. januar, så de beløb er 
ikke med i regnskabet for 2017 – men optræder først i 2018 og vil bidrage til, at vi 
sandsynligvis får overskud igen. 
Så ja, vi ser fortsat lyst på tilværelsen. Ikke mindst fordi vi har jeres opbakning og stort set 
har haft fuldt hus til vore arrangementer i 2017 – først til en aften med Ulla Terkelsen, 
derefter kokken Rasmus Bo Bojesen og til slut forfatteren Leif Davidsen.  
Og det tegner til at fortsætte på samme måde i år – vi havde udsolgt til Ulla Terkelsens 
comeback i tirsdags. Det samme gælder arrangementet med Hanne-Vibeke Holst og 
Christine Antorini den 19. juli, og der er god gang i billetsalget til vores besøg på 
Karstensens Skibsværft den 26. juli og en aften med astrofysikeren og stjerneforskeren Anja 
C. Andersen den 2. august. Hvis I ikke har købt billet, anbefaler jeg, at I gør det nu. 
For vi har jo nu – efter flere tilløb - fået et velfungerende, elektronisk bestillings- og 
betalingssystem på hjemmesiden klitgaarden.dk og et bagvedliggende økonomistyrings-
system takket være en kæmpeindsats af vores kasserer Lars Høvenhoff.  
Vi kan ikke påstå, at vi har været frontløbere eller first movers, som det hedder på nudansk, 
når det gælder overgangen fra det analoge til det digitale, men vi er kommet med og har lagt 
kugleramme og gåsefjer bag os. Langt de fleste medlemmer kommunikerer vi med pr. mail, 
og vi vil gerne gøre det til endnu flere, men vi bliver med at sende breve til dem, der er mest 
trygge ved papir. Vi skal alle sammen være her. Vi er jo stadig nogle analoge, der – når vi 
har sendt en sms – ringer op for at høre, om den er nået frem. Man kan jo ikke vide, om de 
russiske internet-trolde har nappet den. 
Og nu da vi er ved det analoge, så vil jeg tilføje, at vi fortsat prioriterer det levende ord og 
den 1:1-oplevelse, vi har, når spændende fortællere og foredragsholdere med noget på hjerte 
kommer ind i vores fællesskab og deler deres liv, erfaringer og holdninger med os. Det kan 
ingen sociale medier eller digitale platforme erstatte. 
Mange i vores forening har trukket et stort læs, og vi kommer i aften til at tage afsked med 
to af dem, der har været bærende kræfter i mange år, nemlig bestyrelsesmedlemmerne Helle 
Stadum og Birthe Pallesen, som har ønsket at træde tilbage efter en kæmpemæssig indsats. 
Dem takker vi lidt senere. 
Lige nu vil jeg takke Birthe Mortensen og hendes stab her på Klitgaarden for et forbilledligt 
samarbejde. Også tak til vores webmaster Anita Lonsdale og til hele bestyrelsen – ud over 
Helle og Birthe er det næstformand Birthe Melgård, kasserer Lars Høvenhoff, sekretær 
Kirsten Skånberg, bestyrelsesmedlemmerne Kirsten Jacobsen og Inge Gorm Hansen og 
suppleant Kirsten Starup – samt revisorerne Ulla Kerchlango og Finn Elkjær. Tak til alle. 
Hermed overgiver jeg beretningen til dirigenten og generalforsamlingen.” 
 



Beretningen blev godkendt. 
 
 
3. Fremlæggelse af revideret regnskab. 
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. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er Helle Stadum (ønsker ikke genvalg), Kirsten 
Skånberg (modtager genvalg) og Birthe Melgård (modtager genvalg).  
Bestyrelsen foreslog derudover nyvalg af Jens Stadum, der både er bosiddende i Skagen og har et 
stort netværk i byen, og samtidig kender foreningen fra sit mangeårige virke som dirigent. 
Både Jens Stadum, Kirsten Skånberg og Birthe Melgård blev valgt uden modkandidater. 
 
 
6. Valg af suppleanter. På valg er Kirsten Starup (modtager genvalg) og Birthe Pallesen (modtager 
ikke genvalg). 
Kirsten Starup blev valgt uden modkandidater. 
 
 
7. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af Ulla Kerchlango og statsautoriseret revisor Finn 
Elkjær. 
Begge blev valgt uden modkandidater. 
 
 
8. Eventuelt - herunder orientering om Klitgaarden ved forstander Birthe Mortensen. 
Birthe Mortensen kunne fortælle, at 2017 var et endnu bedre år end de foregående med fortsat 
fremgang i antallet af overnatninger, bl.a. fordi der er indgået aftaler med flere nye 
uddannelsesinstitutioner. En tredjedel af de ca. 3.300 overnatninger er nu forhåndsaftalt. 
Formanden takkede de afgåede bestyrelsesmedlemmer Birthe Pallesen og Helle Stadum for deres 
mangeårige og meget store arbejde for foreningen og overrakte dem hver en flaske champagne. 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden, hvorefter formanden henledte opmærksomheden på, at 
Refugiet Klitgaardens Venner efter generalforsamlingen ville være vært ved en let buffet. 
Traditionen tro sluttede aftenen med underholdning, denne gang ved det store Skagen-kor 
”Klitkoret”. 
 
 
 
 
 
Referent: Birthe Melgård 


