Referat af generalforsamling i Refugiet Klitgaardens Venner
fredag den 11. juli 2014 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 – for første gang
via elektronisk post - og at forsamlingen var beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning.
Formanden aflagde følgende beretning:
”Refugiet Klitgaardens Venner er jo – efter en del års virke – et traditionsrigt foretagende, og
en fast del af traditionen har længe været, at Sven Caspersen som formand aflagde årets
beretning her på generalforsamlingen. Men den tradition kommer vi til at bryde i år af den
enkle grund, at Sven i vinter besluttede, at tiden var inde til at trække sig fra formandsposten og
bestyrelsen og lade andre komme til.
Det var en kapacitet og en personlighed, der dermed sagde stop efter en stor og helhjertet
indsats for Klitgaarden og Venneforeningen. En indsats, som vi har al mulig grund til at takke
ham for, og som ingen med tilknytning til Klitgaarden vil glemme.
Efter Svens beslutning konstituerede bestyrelsen sig på ny, og valget som formand faldt på mig,
måske fordi jeg på det tidspunkt opholdt mig i Cambodja og ikke var til stede og kunne pege på
andre af bestyrelsens medlemmer. Så derfor er det mig, der kan berette om et aktivt og – synes
vi selv – spændende år.
Arrangementer
Arrangementerne i 2013 begyndte i påsken med Mira Kvartetten, som jo har gæstet os før, og
som igen leverede en intens og intim koncert med kammermusik på højeste niveau.
Næste arrangement var med Nils Malmros, filminstruktøren, der for alvor satte Aarhus på
landkortet med filmene om den svære barndom og ungdom og forelskelser og forældre, der var
noller og trals. Her hos os fortalte han om sin nye film ”Sorg og glæde”, men også om sine
arbejdsmetoder og instruktion af børn.
Derefter sprang vi til Ngong Hills i Kenya og til en spændende aften om baronessen Karen
Blixen – levendegjort i en spændstig dialog mellem forfatteren Marianne Juhl og redaktør
Birthe Melgård fra Gyldendal - og samtidig næstformand i vores bestyrelse.
Generalforsamlingen blev afholdt og musikalsk beriget af Hans Dal, der jo er set her på
matriklen igen i aften, og som vi nu regner for en del af traditionen omkring vore
generalforsamlinger.

Og så sluttede vi sæsonen med en aften, hvor journalisten og forfatteren Anna von Lowzow
delte sin viden og sine hemmeligheder om Europas og Danmarks kongelige familier med
tilhørende juveler med os.
Noget på hjerte
Vi havde altså musik, film, litteratur og populær historie på programmet, og jeg er glad for at
kunne sige, at arrangementerne var godt besøgt – indimellem udsolgt – og, synes jeg, på et
niveau, som vi kan være bekendt. Da jeg begyndte at komme her i foreningen og skulle til et
arrangement på Klitgaarden, sagde en af mine venner: - Nå, så skal du vel hen at høre noget
klog snak! Jeg tror, det var venligt ment og måske en meget god formulering. Vi sætter pris på
at have gæster, foredragsholdere, som har noget på hjerte, og som vil dele deres kunst eller
viden eller oplevelser med os i øjenhøjde, lige foran os – lige her i havstuen. Det giver en nær
og organisk oplevelse, som ingen af de mange elektroniske, digitale medier, platforme, tablets,
nogen sinde kan give. Det er måske vores niche i en tid, hvor der er hård konkurrence om folks
tid og opmærksomhed.
2014
Her i 2014 begyndte vi sæsonen med forfatteren, filosoffen og vindmøllemanden Morten
Albæk – helt udsolgt og med lang venteliste – og vi fortsætter på onsdag med forfatteren bag
bestselleren om Nordisk Fjer skandalen, Charlotte Langkilde. Og d. 6. august kommer
skuespilleren og entertaineren Søren Pilmark i en samtale med forfatteren og journalisten
Kirsten Jacobsen og fortæller om sin kunst og sine valg i livet.
Alt sammen med det formål – som salig Johan Hermann Wessel sagde – at gavne og fornøje.
Vi fornøjer os med disse gode gæster og fortællere, der kommer her uden honorar, og glæder os
sammen med dem over, at overskuddet skaffer i første række kunstnere, men også forskere,
legatophold her på Klitgaarden. I det forgangne år har vi uddelt legater til i alt 14 personer, som
har fået en eller to uger til at hent ny inspiration i de herlige omgivelser her i Skagen.
I den forbindelse takker vi også for bidrag fra Dreyer Fonden og Den Obelske Familiefond,
som begge har støttet Klitgaardens Venner og dermed hjulpet os i vores arbejde.
Medlemmerne
Men først og fremmest er det jo jer medlemmer, der via jeres engagement, interesse, opbakning
og tilstedeværelse, jeres kontingent og entrébetalinger driver værket. Det er jer, det gør det
muligt, at vi kan samles og nyde disse aftener og samtidig glæde andre med legatophold. Jeg
håber, at vi i fællesskab kan holde gejsten oppe og se frem mod mange gode arrangementer.
Medlemstallet ved udgangen af 2013 var knap 300 – fordelt på 132 enkeltmedlemmer, 67
parmedlemsskaber – hvilket er 134 personer – og 26 institutions- og
virksomhedsmedlemsskaber. Jeg takker alle for opbakningen.
Også tak til bestyrelsen: Næstformand Birthe Melgård, sekretær Kirsten Skånberg, kasserer
Birthe Pallesen og Inge Gorm Hansen, Kirsten Jacobsen og Helle Stadum – samt suppleant
Palle Kjeldgaard, der er udtrådt. Også tak til revisor Ulla Kerchlango. Alle har ydet en stor og
energisk indsats – til hverdag og fest – i arbejdet med foreningen, økonomien, legaterne – vi
har i dag gennemgået 24 nye ansøgninger og uddelt 7 legater.

Og sidst – men ikke mindst – en stor tak til Birthe Mortensen og hele hendes hold her på
Klitgaarden, som gør det muligt for os at gennemføre arrangementerne her. Vi håber,
samarbejdet fortsætter og kan udvikles yderligere fremover.”
3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
Birthe Pallesen gennemgik det fremlagte regnskab, som blev godkendt som forelagt.

4. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
Forslaget blev vedtaget.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er Birthe Melgård, Helle Stadum og Kirsten
Skånberg. Alle er villige til at modtage genvalg.
Alle blev genvalgt uden modkandidater.

6. Valg af suppleanter. Bestyrelsen foreslår nyvalg af Lars Høvenhoff og Kirsten Starup.
Efter at kandidaterne kort havde præsenteret sig selv, tilsluttede generalforsamlingen sig
forslagene, og medlemmerne blev genvalgt uden modkandidater, Lars Høvenhoff som 1.
suppleant og Kirsten Starup som 2. suppleant.

7. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af Ulla Kerchlango og Finn Elkjær.
Generalforsamlingen tilsluttede sig forslagene, og begge blev uden modkandidater valgt som
regnskabskyndige.

8. Eventuelt - herunder orientering om Klitgaarden ved forstander Birthe Mortensen.
Allerførst meddelte formanden, at bestyrelsen havde besluttet at udnævne Inger Dreyer til
æresmedlem pga. hendes store engagement i Venneforeningen. Meddelelsen blev modtaget med
stor applaus.
Birthe Mortensen indledte med at takke Venneforeningen, Fondsbestyrelsen og personalet for
deres arbejde og indsats. Derefter fortalte hun, at Klitgaarden i 2013 havde haft 3.850
overnatninger, et antal, som man allerede nu ved ikke kan nås i 2014, men trods den dalende
belægningsprocent er der optimisme, også fordi nye markedsføringstiltag har givet resultater.
Da der ikke var spørgsmål eller kommentarer fra forsamlingen, takkede dirigenten for god ro og
orden, hvorefter formanden takkede dirigenten for god ledelse og henledte opmærksomheden
på, at Refugiet Klitgaardens Venner efter generalforsamlingen ville være vært ved en let buffet
og et fællessangs-arrangement ved Hans Dal.

Referant: Birthe Melgård

