Referat af generalforsamling i Refugiet Klitgaardens Venner
fredag den 28. juni 2013 kl. 20:00 på Klitgaarden
1. Valg af dirigent og referent.
Formanden, Sven Caspersen, 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:
””Klitgaarden Refugium har fæstet sig i mit hjerte, og jeg vil i alle år fremover opfordre
kunstnere og forskere i min bekendtskabskreds til at benytte sig af Klitgaarden. Karen”
”Der er blevet arbejdet igennem fra efter morgenmaden – og nogle gange en time eller to før –
oftest til dynerne kaldte. Helt fantastisk. Malene”
”Jeg oplevede at møde fantastiske mennesker, som jeg følte, jeg havde et nært åndsfælleskab
med, og den oplevelse rækker udover mine egne skriverier. Frederik”
Det var et par citater fra nogle af vore legatmodtagere. Glæden over et ophold på Klitgaarden er
begejstrende og giver mening til det fortsatte arbejde i Venneforeningen.
På bestyrelsesmøderne i juli og december uddelte vi i alt 16 legatportioner. De fleste af
modtagerne er forfattere, billedkunstnere eller keramikere. Til orientering kan jeg oplyse, at vi
på dette års første møde allerede har uddelt 10 legatportioner.
På arrangementssiden blev det først til en flot kammerkoncert med Mira-kvartetten i påsken.
Mira-kvartetten var fuldt ud finansieret af et sponsorat fra Det Obelske Familiefond. En stor tak
til dem.
Efter generalforsamlingen i juli var der fællessang af historiske og nutidige lejlighedssange med
Hans Dal og Ebbe Preisler. Det fungerede så godt, at vi har bedt Hans Dal om at underholde os
også i år.
Den 12. juli fortalte tidl. tv-dramachef Ingolf Gabold om udviklingen af og arbejdet med de tvserier, der er blevet set af millioner i Danmark og udlandet.
Den 26. juli gav filmproducenten Vibeke Windeløw os et spændende kig ind bag kulisserne på
filmproduktionerne, til skuespillere og instruktører.
Sæsonen 2012 sluttede med en tur til den kolde krigs Berlin og til Murens fald. Den tyske
redaktør Lutz Volke fortalte i samtale med Kirsten Jacobsen om livet i det Stasi-overvågede
DDR.
Alt i alt var det en meget spændende og indholdsrig sæson, der trak et stort publikum.
Fordi vores oplægsholdere også i 2012 optrådte uden honorar, øgede de mulighederne for at
uddele legater i år. Arrangementerne er ikke kun en indtægtskilde, men bidrager samtidig til
synliggørelsen af Klitgaarden og øger kulturudbuddet i Skagen i det hele taget. Derfor en stor
tak til de oplægsholdere, der gør det muligt for os at gennemføre disse sommerarrangementer.
Den væsentligste indtægtskilde er dog jeres trofaste medlemsskaber. Uden jer var der ingen
Venneforening og ingen opholdslegater til kunstnere og forskere. Vi gør en forskel, ikke mindst
i forhold til det antal kunstnere, der gennem os får et ophold på Klitgaarden, til glæde for dem

selv, men så sandelig også for det kreative og skabende miljø på Klitgaarden. Så en stor tak
også for jeres støtte.
Ved udgangen af 2012 var antallet af medlemmer ca. 300, fordelt på ca. 140 enkeltmedlemmer,
ca. 70 parmedlemsskaber – svarende til andre 140 enkeltmedlemmer - og 23 institutions- og
virksomhedsmedlemsskaber. I forhold til det foregående år er der tale om et lille fald.
Venneforeningens sidste indtægtskilde er fondsstøtte. Udover det øremærkede sponsorat fra Det
Obelske Familiefond har vi modtaget flotte bidrag fra Vinhandler Dreyer og Hustrus Fond og
Oticon Fonden. En stor tak for denne værdifulde støtte.
Efter sidste års generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig med Inge Gorm Hansen som
næstformand og observatør i Klitgaardens fondsbestyrelse, Kirsten Skånberg som sekretær,
Birthe Pallesen som kasserer, mens jeg fik lov til at fortsætte som formand. En stor tak til hele
bestyrelsen inklusive vore to suppleanter og revisor Ulla Kerchlango. De yder alle en fantastisk
indsats ved arrangementer, i det daglige arbejde, der følger med en stor medlemskreds, samt
ved gennemgang af de mange legatansøgninger – denne gang kom vi op på omkring 30.
Endelig en stor tak til Birthe, Heidi og alle andre på Klitgaarden, der gør det muligt for os at
være her.”
Der var ingen kommentarer til beretningen, der blev godkendt.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
Birthe Pallesen gennemgik det fremlagte regnskab, som blev godkendt som forelagt.
Et medlem spurgte, om der var forskel i legatudgifterne, hvilket Birthe Pallesen svarede
benægtende på. Differencen var afhængig af opholdets varighed.
4. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår at kontingentet for virksomheder og
institutioner ændres fra kr. 600,- til kr. 800,- årligt, samt at de øvrige kontingenter ikke ændres.
Forslaget blev vedtaget.
5. Indkomne forslag. Bestyrelsen foreslår en ændring i vedtægternes § 3 og § 5. I § 3 ændres
”det reviderede regnskab” til ”regnskabet”. I § 5 ændres ”revideres af en statsautoriseret eller
registreret revisor” til ”gennemgås af en eller to regnskabskyndige personer”. Begrundelsen
for ændringsforslaget er, at den statsautoriserede revisor af formelle grunde stiller krav til
regnskabsaflæggelsen, der ikke er relevante for en venneforening. Forslaget er inspireret af vor
tidligere statsautoriserede revisor.
Jens Stadum forklarede, at vedtægtsændringen skyldes, at de nugældende krav er ude af
proportion med foreningens størrelse, og at en ændring vil få krav og foreningsstørrelse til at
stemme bedre overens. Ændringsforslaget er således begrundet i praktiske hensyn.
Forslaget blev vedtaget, men da generalforsamlingen ikke kunne mønstre et kvalificeret flertal,
indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling på et senere tidspunkt – her skal der kun opnås
simpelt flertal.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er Kirsten Jacobsen, Inge Gorm Hansen, Birthe
Pallesen og Sven Caspersen. Alle er villige til at modtage genvalg.
Generalforsamlingen tilsluttede sig forslagene, og medlemmerne blev genvalgt uden
modkandidater.
7. Valg af suppleanter. Bestyrelsen foreslår genvalg af Jørgen Koldbæk og Palle Kjeldgaard.
Generalforsamlingen tilsluttede sig forslagene. Jørgen Koldbæk blev valgt som1. suppleant, og
Palle Kjeldgaard som 2. suppleant, begge uden modkandidater.
8. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af Ulla Kerchlango og nyvalg af Finn Elkjær.
Generalforsamlingen tilsluttede sig forslagene, og begge blev uden modkandidater valgt som
regnskabskyndige.
9. Eventuelt - herunder orientering om Klitgaarden ved forstander Birthe Mortensen.
Birthe Mortensen indledte med at takke Venneforeningen for dens arbejde. Derefter fortalte
hun, at Klitgaarden i 2012 havde slået forrige års rekord ved at have den højeste
belægningsprocent nogen sinde: 79 % svarende til ca. 4.000 overnatninger. Forventningerne til
2013 er de samme.
I forbindelse med Skagens 600-års købstadsjubilæum vil huset være åbent for en del
rundvisninger.
Birthe Mortensen sluttede med at rette en tak til husets personale for en enestående indsats.
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 Venneforening efter generalforsamlingen ville være vært ved en let
buffet og et fællessangs-arrangement ved Hans Dal.

For referatet: Birthe Melgård

