
VEDTÆGTER FOR 
”REFUGIET KLITGAARDENS VENNER” 

 
 

Navn, hjemsted og formål 
 
 

1. 
 
Foreningens navn er ”Refugiet Klitgaardens Venner”. 
 
Foreningens hjemsted er Frederikshavn Kommune. 
 
Foreningens formål er at støtte og udbrede kendskabet til Klitgaarden Refugium. Refugiet er 
oprettet for at forskere og kunstnere kan få hvile og arbejdsro, samtidig med at de stifter 
bekendtskab med Skagens natur, historie og kultur til gavn for udvikling af kunst og videnskab. 
 
Venneforeningens opgave er overordnet at styrke det økonomiske grundlag for refugiet ved 
almindeligt kontingent og at virke som ambassadører for Klitgaarden i alle relevante 
sammenhænge. Det kan være i forbindelse med seminarer, symposier, foredrag eller møder af 
kunstnerisk eller videnskabelig art for at skaffe midler bl.a. til legatophold på Klitgaarden. 
 
 

Foreningens medlemmer 
 

2. 
 
Alle, såvel enkeltpersoner som firmaer og foreninger, kan optages som medlemmer. 
 
Generalforsamlingen fastsætter kontingentet. 
 
Medlemskabet ophører ved skriftlig udmeldelse af foreningen med en måneds forudgående varsel 
til et regnskabsårs udløb den 31. december. 
 
Medlemmer, der er i kontingentrestance i mere end 3 måneder, kan efter forudgående påmindelse 
slettes af medlemslisten. 
 
Foreningen hæfter overfor tredjemand alene med foreningens egenkapital, og foreningens enkelte 
medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser. 
 
Efter 3 års medlemskab har medlemmet mulighed for at gæste Klitgaarden efter forudgående 
ansøgning, for så vidt der er plads og mod betaling. 
 
 

Generalforsamlinger 
 

3. 
 



Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
 
Hvert medlem har en stemme. Man kan afgive stemme ved fuldmagt til et andet medlem. Et 
medlem kan udover sin egen stemme kun afgive 2 fuldmagtstemmer. 
 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, så vidt muligt i juli måned. 
 
Alle generalforsamlinger afholdes i videst mulig omfang på Klitgaarden Refugium. 
 
Generalforsamlinger indvarsles med angivelse af dagsorden med mindst 2 ugers varsel via 
hjemmesiden www.Klitgaarden.dk/Venneforeningen og ved e-mail, eller - hvor det ønskes – ved 
almindeligt brev. 
 
Senest sammen med indkaldelsen tilsendes der medlemmerne referat fra sidste års 
generalforsamling samt meddelelse om bestyrelsens konstituering. 
 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde: 
1. Valg af dirigent og referent. 
2. Bestyrelsens beretning for foreningens virksomhed i det forløbne år. 
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. 
4. Fastsættelse af kontingent. 
5. Indkomne forslag. 
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
7. Valg af suppleant til bestyrelsen. 
8. Valg af revisor. 
9. Eventuelt. 
 
Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal optages på dagsordenen og være 
bestyrelsen i hænde inden udgangen af maj. 
 
Regnskabet fremsendes til medlemmerne senest 8 dage før den ordinære generalforsamling. 
 
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det ønskeligt, eller når mindst 
25 af foreningens medlemmer skriftligt fremsender ønske derom, ledsaget af det forslag, der ønskes 
behandlet. 
 
Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes som ordinære generalforsamlinger. Bestyrelsen kan 
dog afkorte indkaldelsesvarslet, såfremt dette skønnes nødvendigt. 
 
Kræves ekstraordinær generalforsamling af medlemmerne, skal indkaldelse ske senest 14 dage efter 
modtagelsen af kravet derom. 
 
 

Bestyrelse 
 

4. 
 



Foreningen ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse, som består af 5-7 medlemmer og 1-
2 suppleanter. 
 
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen og suppleanterne for 1 år ad gangen. 
 
Genvalg kan finde sted. 
 
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær. 
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er mødt til indvarslet møde. 
 
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens 
stemme afgørende. 
 
Foreningen tegnes af bestyrelsens formand eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening 
 
Formanden for Klitgaarden Refugiums bestyrelse deltager i bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret. 
 
 

Regnskab og revision 
 

5. 
 
Foreningens regnskabsår går fra den 1. januar til den 31. december. 
 
Snarest muligt efter regnskabsårets udløb skal regnskabet forelægges bestyrelsen til godkendelse. 
 
Foreningens regnskab gennemgås af en eller to regnskabskyndige personer, valgt af 
generalforsamlingen. 
 
 

Vedtægtsændringer/foreningens opløsning 
 

6. 
 
Til vedtagelse af ændringer i disse vedtægter eller foreningens opløsning kræves, at der i 
dagsordenen er optaget vedtægtsændringer/foreningens opløsning som særligt punkt, ligesom de 
væsentligste ændringer skal være angivet i dagsordenen. Det fuldstændige ændringsforslag skal 
ligge på Klitgaarden Refugium senest 1 uge før generalforsamlingen. 
 
Beslutning om vedtægtsændringer/foreningens opløsning kan kun vedtages på en 
generalforsamling, hvor mindst halvdelen af foreningens medlemmer har givet møde, og 2/3 af de 
mødte stemmer herfor. 
 
Såfremt beslutningen vedtages af det angivne kvalificerede flertal, men der på generalforsamlingen 
ikke er mødt mindst halvdelen af foreningens medlemmer, indkaldes straks efter 
generalforsamlingen til en ny generalforsamling, på hvilken vedtagelsen kan ske med 2/3 af de 
afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte. 



 
Træffes der beslutning om foreningens opløsning, skal der på den sidste generalforsamling vælges 
et likvidationsudvalg. Et overskud kan alene besluttes anvendt i overensstemmelse med foreningens 
formål. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foreningen stiftes den 5. juli 2002 
Vedtaget på ordinær generalforsamling den 5. juli 2002 
Vedtægtsændring vedtaget på ordinær generalforsamling den 28. juni 2013 og bekræftet vedtaget på 
ekstraordinær generalforsamling den 16. november 2013 
Vedtægtsændring vedtaget på ordinær generalforsamling den 8. juli 2016 og bekræftet vedtaget på 
ekstraordinær generalforsamling den 28. juli 2016. 
 


