
Referat af generalforsamling i Refugiet Klitgaardens Venner 

fredag den 14. juli 2017 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: 

 

”Det er en historisk dag i dag. Det er den 14. juli, Frankrigs nationaldag – Bastilledagen – 

hvor franskmændene ikke bare spiser croissanter og frølår og ser Tour de France, men også 

mindes revolutionen i 1789 og stormen på fæstningen Bastillen, hvor oprørske borgere 

huggede hovedet af kommandanten og bar det i triumf gennem Paris. 

Jeg ved ikke, om der kommer til at rulle hoveder her i aften i den gamle kongevilla, 

men det er jo her på generalforsamlingen, at vi lige tager en indånding og kigger på året, 

der er gået i Klitgaardens Venner. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed 

– det er her, vi ser på regnskabet, og det er her vi vælger bestyrelsen for det kommende år.  

Fire bestyrelsesmedlemmer er på valg i år – herunder formanden. Det samme er to 

suppleanter. Nye kandidater har mulighed for at stille op. 

Bestyrelsen skal jo bedømmes på det arbejde, der er udført. Sandheden er – som den 

tyske forfatter Bertolt Brecht sagde – konkret. Og den konkrete sandhed om Klitgaardens 

Venner er jo de arrangementer, vi gennemfører – det overskud, vi skaber – og de deraf 

følgende legater, som kan sikre især kunstnere, men også forskere ophold her på 

Klitgaarden. 

Når det gælder arrangementerne, synes vi selv, at vi har haft et rigtig godt år. Vi 

begyndte sommeren 2016 i selskab med forfatteren Niels Barfoed og grønlandsfareren og 

kvindebedåreren Knud Rasmussen. Derefter foretog vi en ekspedition tværs over 

Damstederne til Tuxens Villa, hvor Lise Svanholm med liv og lyst gav os historien om 

Skagensmaleren Laurits Tuxen. Så havde vi en helt usædvanlig aften, hvor Thomas 

Helmig fortalte om sit liv i en samtale med Kirsten Jacobsen – formentlig det første 

rockstjerne-interview nogensinde på Klitgaarden. Og sæsonen sluttede vi i selskab med et 

makkerpar fra tv, nemlig kokken Anne Hjernøe og journalisten Anders Agger. 

Der var stort set fuldt hus til alle arrangementer – og det var der også, da vi den 25. 

juni indledte 2017-sæsonen med udenrigskorrespondenten Ulla Terkelsen, som både fik 

gang i eftertænksomheden, latteren og spørgelysten her i stuen. Sæsonen fortsætter den 26. 

juli med besøg af stjernekokken Rasmus Bo Bojesen og den 2. august med forfatteren Leif 

Davidsen. Der er stadig billetter at få, men ikke mange. 

Og ja – vi overvejer stadig at indføre et system, hvor man kan bestille og 

forhåndsbetale billetten og samtidig sikre sig en plads. Rygter om, at vi også overvejer en 

businessclass med mere benplads har dog ikke noget på sig. Nærhedsprincippet er 



gældende – det er det, der gør vores arrangementer til noget særligt, som man aldrig får i 

større arenaer. Vi er tæt på Ulla Terkelsen og de andre gæster – og tæt på hinanden. 

Arrangementsmæssigt prøver vi at være rundhåndede, med økonomien er vi konservative, 

som det vil fremgå af kassererens beretning, men vi har dog i årets løb forladt kugleramme 

og blækregning til fordel for et mere digitalt økonomistyringssystem.  

Udbyttet af anstrengelserne har været, at vi i 2016 har kunnet uddele i alt 16 

legatophold samt give et bidrag til Drachmann-legatet, der bl.a. omfatter et ophold på 

Klitgaarden. Drachmann-legatet 2016 gik til forfatteren Kristina Stoltz. Senest har vi i dag 

på et bestyrelsesmøde uddelt syv legater til en uges ophold på Klitgaarden. 

Når det har været muligt, skyldes det i høj grad også støtte, som vi har modtaget fra 

Oticon Fonden, Vinhandler Jørgen Dreyer og hustru fru Elisabeth Dreyer født Andersens 

legat og fra Spar Nord Fonden – sidstnævnte har muliggjort indkøb af et nyt lydanlæg her 

til Klitgaarden. Vi siger tusind tak for disse donationer, ligesom vi takker alle medlemmer 

for trofasthed, opbakning, deltagelse i arrangementerne og – ikke mindst – indbetaling af 

de kontingenter, der er grundlaget for hele foreningens virke.  

Jeg vil også gerne takke Birthe Mortensen og hele personalet for deres indsats og 

imødekommenhed overfor foreningen – også tak til Anita Lonsdale (vores web-master) og 

hele bestyrelsen, næstformand Birthe Melgård, kasserer Lars Høvenhoff, sekretær Kirsten 

Skånberg, bestyrelsesmedlemmerne Inge Gorm Hansen, Kirsten Jacobsen og Helle Stadum 

og suppleanterne Kirsten Starup og Birthe Pallesen.  

Også tak til Jens Stadum for råd og ekspertise i forbindelse med vedtægtsændringer og 

ekstraordinær generalforsamling sidste år. 

Mange har trukket læsset og været med til at drive værket. Det er vi taknemmelige for. 

Vi er en lille, tæt forening med knap 300 medlemmer med nære og intime arrangementer – 

og vi vil selvfølgelig gerne være flere. Så spred venligst rygtet om, at vi findes, at vi 

arbejder for et godt formål, og at vi i løbet af sommeren har nogle gode arrangementer med 

stimulanser til både hjerne og hjerte – og sommetider også til lattermusklerne og ganen. 

Det med ganen følger ved buffeten lidt senere. Foreløbig vil jeg takke for det forgangne år 

og overgive 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 Kirsten Jacobsen, Inge Gorm Hansen, Lars 

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

Alle blev genvalgt uden modkandidater. 

 

 



6. Valg af suppleanter. På valg er Kirsten Starup og Birthe Pallesen. Begge er villige til at modtage 

genvalg. 

Begge blev genvalgt uden modkandidater, Kirsten Starup som 1. suppleant og Birthe Pallesen 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. 

Birthe Mortensen kunne i al korthed fortælle, at 2016 var et godt år med et solidt overskud, og at 

belægningsprocenten ikke kun har været stigende fra 2015 til ’16, men at tendensen fortsætter her i 

’17.  

 

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 15 mand store kor 

”Gasterne”. 

 

 

 

 

 

 

 

Referent: Birthe Melgård 


