Referat af ekstraordinær generalforsamling
i Refugiet Klitgaardens Venner
lørdag den 27. juni 2020 kl. 15.00 på Hotel Marie, Havneplads 6, Skagen

1. Valg af dirigent og referent
Formand Jørgen Koldbæk bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Pedersen som dirigent.
Generalforsamlingen tilsluttede sig forslaget. Dirigenten konstaterede herefter, at den
ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt, og at forsamlingen var beslutningsdygtig.
Dirigenten gjorde opmærksom på, at dagsordenens punkt to og tre ville blive fremlagt
samlet, og at der først derefter ville være mulighed for spørgsmål og generel drøftelse.

2. Orientering ved formanden om baggrunden for bestyrelsens afgang
Formanden sagde følgende:
Når vi mødes her i dag, så skyldes det nogle overvejelser, vi har haft, og som vi
konkretiserede på et bestyrelsesmøde i Aarhus tilbage i november. Som man jævnligt
gør i virksomheder, organisationer og foreninger, spurgte vi os selv om, hvordan det
egentlig går i vores forening?
Klitgaardens Venner har eksisteret siden 2002 – skiftende bestyrelser har
på forskellig måde lagt kræfter i at efterleve formålsparagraffens ord om at støtte og
udbrede kendskabet til Klitgaarden. Støtten har typisk udmøntet sig i kontant betaling
for legatophold for kunstnere og forskere på Klitgaarden. Og hver sommer er der
skabt opmærksomhed omkring refugiet med en række offentlige og udsolgte
arrangementer.
I de senere år har medlemsgrundlaget været stabilt og økonomien
overvejende god – men det er jo ikke ensbetydende med, at det, der var rigtigt for
snart 20 år siden, er det i dag. Derfor besluttede vi på bestyrelsesmødet i november at
spørge Klitgaarden Fonden – der ejer og driver refugiet – om Venneforeningens
indsats stadig er værdsat eller blot et levn fra Klitgaardens opstartsperiode.
Vi spurgte, om der stadig er behov for at udbrede kendskabet til
Klitgaarden. Om Venneforeningen i givet fald er den rigtige til at løse denne opgave.
Og om arrangementerne i Venneforeningen opleves som et positivt indslag eller som
et irritationsmoment i den daglige drift af Klitgaarden?
Disse spørgsmål tog Klitgarden Fonden eksemplarisk hurtigt op på et
bestyrelsesmøde, og den 2. december meldte Fondens daværende formand Finn
Kjærsdam tilbage, at vores henvendelse havde givet anledning til en længere
diskussion.
Bestyrelsen udtrykte glæde over Venneforeningens arbejde med at
uddele legatophold, udbrede kendskabet til og skabe åbenhed omkring Klitgaarden og
styrke forholdet til sommergæster og Skagboer.
Til gengæld fandt fondsbestyrelsen, at der kunne spores en vis træthed
over vores offentlige arrangementer, som skaber for megen uro og forstyrrer

refugiegæsterne, der efterspørger fred og ro til deres arbejde. I de senere år har der
været øget belægning i sommerperioden, og fondsbestyrelsen ønsker derfor, at vi
skærer ned på aktiviteterne i juli og finder andre tider på året, hvor arrangementerne
virker mindre belastende.
Det er i sagens natur Klitgaarden Fonden, der udstikker vilkårene for en
støtteforening som vores. Og vi er ikke sat i verden for at lave aktiviteter, som udløser
træthed, skaber uro, forstyrrer og virker belastende.
Men i Venneforeningens nuværende bestyrelse er vi af den opfattelse, at
vi kun kan skabe den nødvendige opmærksomhed omkring Klitgaarden og sikre de
nødvendige indtægter, hvis vi gennemfører en række arrangementer i højsæsonen,
hvor et stort antal sommergæster – herunder de fleste af vores medlemmer - opholder
sig i Skagen. Vi har lagt et højt ambitionsniveau, synes vi selv – og også et højt
aktivitetsniveau med fire-fem arrangementer i juli og begyndelsen af august (hvoraf et
dog typisk har været udenfor huset – f.eks. i Tuxens Villa, på Skipperskolen,
Karstensens Skibsværft og FF Skagen).
Det høje aktivitetsniveau, tror vi, har været med til at fastholde
interessen, opmærksomheden og medlemstallet og dermed det økonomiske grundlag
for foreningens drift. Og hvis antallet af arrangementer i juli – som foreslået af
Fondsbestyrelsen – skulle skæres ned til to, ville vi ende med en generalforsamling og
et enkelt foredrag, og den model tror vi ikke på. Og når Fondsbestyrelsen og vi ser så
forskelligt på sagerne, så går det ikke.
I Venneforeningens bestyrelse drøftede vi op til jul situationen. Vi var
glade for at få en hurtig, klar og kontant tilbagemelding på vores spørgsmål til Fonden
– og enige om, at tiden var inde til, at den nuværende bestyrelse stopper. Andre må
tage over.
Derfor fik I i januar nytårsbrevet med meddelelse om, at vi ville
indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor foreningens fremtid kunne
drøftes og en ny bestyrelse eventuelt vælges. Generalforsamlingen blev programsat til
den 8. april, lige op til påske, men så kom coronaen i vejen – men nu er vi her så
heldigvis i dag og kan træffe de nødvendige beslutninger.
I indkaldelsen til generalforsamlingen har jeg begge gange nævnt, at
medlemmer med interesse for at indgå i en ny bestyrelse gerne måtte sende en mail –
jeg har registreret to – fra Mette Marcussen og Britt Vangsted – sidstnævnte dog på
betingelse af, at ikke alle fra den nuværende bestyrelse udgår. Måske er der flere –
man kan stadig nå at melde sig, når vi når til det punkt på dagsordenen.
Som jeg skrev i nytårsbrevet, så har vi ikke planlagt arrangementer til
denne sæson. Vi har heller ikke opkrævet kontingent. Men der er udarbejdet og
revideret et regnskab for 2019 – det vil kassereren Lars Høvenhoff gennemgå om lidt.
Og så har der været et enkelt hængeparti – nemlig de kunstnere og
forskere, der har indsendt legatansøgninger til os gennem vinteren og foråret frem til
deadline den 31. maj. Blandt 28 ansøgere har bestyrelsen på et møde i formiddags
valgt at uddele legater til forfatteren Mette Moestrup, orkesterdirigenten Casper
Schreiber, forfatteren Lotte K. Andersen og journalisten og forfatteren David Trads.
Og uddeling af legater er jo det, de fleste af foreningens penge går til, som det vil
fremgå af regnskabet. I øvrigt har vi i foråret 2020 med tak modtaget kr. 10.000 fra
Vinhandler J. Dreyer og hustru Fru Elisabeth Dreyers legat, som igennem årene trofast
har støttet Venneforeningen.

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
Lars Høvenhoff gennemgik de væsentligste punkter i det fremlagte og uddelte regnskab, der var
godkendt af den eksterne revision, BDO, Skagen. Regnskabet blev godkendt af forsamlingen som
forelagt.
Kassereren påpegede, at medlemstallet over de seneste otte år har været stabilt, men at
indtægterne fra fonde og arrangementer har været svingende. Da bestyrelsen på bestyrelsesmødet
tidligere på dagen besluttede at uddele fire legatophold, og da der ikke er opkrævet
medlemskontingent for indeværende år, er foreningens midler d.d. stærkt begrænsede.

4. Drøftelse af og beslutning om foreningens fremtid
Efter nogle uddybende spørgsmål til både formandens redegørelse og til Klitgården Fondens
holdning, blev det besluttet at fortsætte foreningen, da Klitgården Fonden – repræsenteret ved den
nytiltrådte formand Lars Hvilsted og den afgåede formand Finn Kjærsdam - direkte adspurgt
tilkendegav, at de var positive over for en venneforening, blot de nye rammer blev fulgt: primært
maksimalt to arrangementer på Klitgården i sæsonperioden medio juni–medio august, ikke for
mange deltagere, begrænsning i ommøbleringen, da der skal være fokus på den fred og ro samt
fordybelse, som Klitgårdens opholdsgæster efterspørger.
Fem medlemmer tilkendegav, at de gerne ville opstille til bestyrelsen.

5. Nyvalg af medlemmer til bestyrelsen
Følgende medlemmer opstillede og blev enstemmigt valgt:
Carsten Helmuth Pedersen, Mette Marcussen, Britt Vangsted, Karina Boldsen og Bjørn Kristensen.
Sidstnævnte var ikke til stede, men Karina Boldsen indestod for, at han var villig til at lade sig
vælge som bestyrelsesmedlem.

6. Beslutning om foreningens opløsning
Da Refugiet Klitgaardens Venner fortsætter som forening, var dagsordenens punkt 6 ikke relevant
og udgik.

Formanden takkede de fremmødte og ønskede den nye bestyrelse held og lykke. Kassereren takkede
dirigenten for god mødeledelse.

Referent: Birthe Melgård

