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Generalforsamling

Dagsorden 1
2
3
4

5

6
7

Foreningens ordinære generalforsamling finder sted tirsdag den 23. maj 2017 kl. 
19.30 i Festsalen, Det Kgl. Danske Kunstakademi, Kgs Nytorv 1, København K

  
Valg af dirigent
Beretning for året 2016
Forelæggelse af revideret regnskab for 2016
Valg af bestyrelse. 

I henhold til foreningens vedtægter § 3, afgår halvdelen af bestyrelsen hvert år. 
I år afgår Anne Kjølbye Pram, Bente Lange, Bo Lidegaard, Annette K. Olesen, 
Pernille Rosendahl og Pia Deleuran.
Pia Deleuran og Annette K. Olesen har meddelt, at de trækker sig fra bestyrelsen.
Anne Kjølbye Pram, Bente Lange, Bo Lidegaard og Pernille Rosendahl er villige til genvalg.
Sanne Udsen opstiller til valg

Forslag fra bestyrelse om kontingentforhøjelse: 350 kr. for enkeltmedlemsskab, 500 
kr. for parmedlemsskab og 3500 kr. for livsvarigt medlemskab.

Valg af revisor.
Evt.

Aftenen indledes ved Kaja og Niels Pihl og fællessang af Heman D. Koppels 
partitur Morgensang skrevet på og til San Cataldo. 

Efter generalforsamlingen vil instruktør Lise Birk fortælle om dokumentarfilmen 
Al magt til folket?  “Send dem (politikerne) hjem!”, råbte folket i Italien og valgte 
163 politisk uerfarne “almindelige mennesker” ind i parlamentet. Filmen følger 
de første dramatiske år da det italienske folk gjorde oprør mod magteliten, og 
populismen sejrede.

Dernæst vil der være et musikalsk foredrag ved Uffe Savory og Copenhagen Phil

Inden aftenen afrundes med en udskænkning i Charlottenborgs gård synges 
Aftensang til San Cataldo under ledelse af Kaja og Niels Pihl.

Vel mødt! / Bestyrelsen

Foreningen 
San Cataldos Venner
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2016 har været endnu et godt år på San Cataldo med rigtig mange nye gæster 
og stipendiater. Det har været en god sæson med fuld belægning og mange 
nye og spændende projekter. Stipendiater og venner har nydt det gode vejr det 
meste af året og deltaget i mange gode vandreture, helgen- og madonnafester i 
lokalområdet. Til det traditionsrige repertoire af vandreture har Annette i 2016 
taget initiativ til at udvikle et par nye vandreture, bl.a. til Minori, hvor deres lokale 
helgeninde Trofimena fejres. Der har også været ture til udendørsopera i Caserta 
– Italiens hemmelige Versailles - med både besøg på slottet og parken, derefter 
Nabucco i den indre slotsgård med 2500 besøgende. 

Foruden stipendiater og venner, er der i 2016 blevet budt velkommen til 
besøg af Augustinusfonden. Det skete i slutningen af oktober, og det blev 
også denne gang til et par dejlige intense dage med vandreture og besøg i bl.a. 
Atrani og Ravello. De fleste kunstnere og videnskabsmænd vil kunne nikke 
genkendende til, at vi i disse år mærker en meget intens konkurrence om de 
private fondes gunst. Bestyrelserne for San Cataldo og venneforeningen er dybt 
taknemmelige over den forståelse for San Cataldos unikke betydning som dansk 
kulturinstitution, som vi møder hos en række af landets førende private fonde. 
Foruden generøse donationer, der muliggør uddelingen af stipendier er det også 
generøse fondsmidler, der ligger til grund for de seneste års store renoverings- og 
energioptimerende opgaver på klostret.

På San Cataldo skinner solen - i modsætning til i Danmark - de allerfleste dage 
året rundt. Vi er glade for at have vores eget store solenergianlæg i haven, og 
solpanelerne er blevet forbedret, så vi nu også får varmt vand takket være solen. 
I 2016 er det blevet repareret efter lynnedslag, og lynsikringen er blevet forbedret. 
Augustinus fonden har foræret os ny lysinstallation på diverse udendørsområder, 
så det f.eks. nu er lettere at finde fra Wiinstedt-salen og tilbage til biblioteket eller 
køkkenet. Internettet er blevet forbedret, så vi nu har en fornuftig hastighed i hele 
klosteret. Også affaldssortering er hverdag på San Cataldo, hvor der i flere år er 
blevet sorteret flittigt både på værelserne og i køkkenet. Kommunen har indført 
nyt affaldssystem med afhentning af diverse slags affald direkte ”ved døren”. På 
klostret glæder vi os til at se, om det virker bedre.

Haven har det fint trods endnu en vinter med frost og kulde, der næsten fik bugt 
med citrontræerne. Citrontræerne har igen smidt alle citronerne, og der går nu 
mindst et år, før vi igen kan nyde den dejlige Amalfi-citron. Endnu en gang har 
vinhøsten været god, men lige til øllet – da vi tog hul på det sidste fad rødvin i 
december. Da klosteret åbnede i april efter vinterdvalen blev der samtidig taget 
hul på årgang 2016. Takket være Gaetanos omhyggelige omsorg blev det til næsten 
40 liter olivenolie, selvom det generelt var et rigtigt dårligt olivenår. Desværre har 
man endnu ikke fået bekæmpet sygdommen i kastanietræerne, så traditionen tro – 
blev der holdt kastaniefest på klostret i oktober, dog måtte vi i år købe kastanier 
andetsteds. Til gengæld har klosteret fået foræret en ny slags kiwi-buske ”baby-
kiwi”, som der er store forventninger til. 

Beretning for 2016

Foreningen San Cataldos Venner
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Bestyrelsen vil gerne rette en stor og varm tak til Annette, der igen har udvist sit 
utrættelige engagement i klosteret, lyst og evne til at skabe optimale rammer om 
gæsteophold og om det videnskabelige og kunstneriske arbejde, som San Cataldo 
er til for at stimulere. Også tak til Annette for det tætte gode og samarbejde med 
vores italienske personale. Bestyrelsen ønsker også i år at rette en stor tak til vores 
italienske personale for deres engagerede og uundværlige indsats for San Cataldo 
gennem 2016. I november blev Federica mor for anden gang, da hun fødte Emma. 
Nu har Federica 2 døtre, Simona en søn og Carmela en datter. Irene er blevet 
gift i februar og det nye ”unge” par har bosat sig i deres nyistandsatte bolig i 
Scala. Vincenza har nu 2 børnebørn og forsøger at være bedstemor på fuld tid, 
så Federica har i princippet overtaget rorpinden i køkkenet efter sin mor. Den 
tætte relation mellem San Cataldo og Vincenzas familie er et vidnesbyrd om San 
Cataldos nære og betydningsfulde rolle i det lokale samfund. Bestyrelsen retter 
en stor tak til Vincenza, som længe har ønsket at gå på pension. Vi regner dog 
med, at Vincenza stadig kommer her ind i mellem og laver sine dejlige pizzaer. 
La nonna – oldemor – nu med 18 oldebørn og 95 år på bagen kommer stadig 
jævnligt og knækker nødder og skræller kartofler.

I 2016 har Scala kommune fået en ny turistside: discoverscala.com. Byens nye piazza 
er åbnet og i løbet af 2017 forventes sportsanlægget og grotten genåbnet. Herudover 
vil der blive holdt en mindehøjtidelighed for det svenske flystyrt i 1947. 

San Cataldo er åbent for stipendiater og venner fra 1. april til 15. december. Der 
er stor interesse og belægning hele året. Der gælder, som mange ved, en fem års 
regel for tildeling af stipendier til San Cataldo. Det betyder, at har man modtaget 
et stipendium, er der en femårig karensperiode, før man igen kan modtage 
stipendium til et refugieophold. I den mellemliggende periode er tidligere 
stipendiater naturligvis velkomne til som medlemmer af venneforeningen at gæste 
San Cataldo. 

Tildeling af pladser for venner foretages gerne omkring 1. februar og omkring 1. 
juni. Både stipendiater og venner har mulighed for at få sin ægtefælle/samlever 
med på vennevilkår i minimum 7 dage. Vi vil gerne minde venneforeningens 
medlemmer om muligheden for at gæste San Cataldo med kort varsel i tilfælde af 
afbud. På hjemmesiden sancataldo.dk opdateres løbende information om ledige 
værelser under menupunktet  ’Nyheder’.

Endelig skal bestyrelsen minde om, at San Cataldo er en almennyttig institution, 
og at det er muligt at testamentere beløb til San Cataldo, uden at der skal betales 
boafgift til staten. Hvis det påtænkes at betænke San Cataldo testamentarisk, 
er der mulighed for at drage fordel af de særlige og fordelagtige bestemmelser, 
der gælder, hvis ens arvinger ikke er ægtefælle, samlever, børn eller andre nært 
beslægtede. I disse situationer vil indsættelse af et alment velgørende formål i 
testamentet medføre en reduktion af boafgiften, som også vil være til glæde for 
arvingerne. Ønskes yderligere information kan Anita Møller, Foreningen San 
Cataldos Venner, kontaktes på telefon +45 99 68 70 41 eller anmo@domstol.dk

Foreningen San Cataldos Venner

Beretning for 2016
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I 2016 modtog følgende kunstnere og videnskabsfolk stipendium til ophold 
på San Cataldo:

Henriette Rostrup
Anders Fogh Jensen
Jesper Dyrehauge
Niels Bonde
Lisa Strømbeck
Jon Stahn
Francesca Buratelli
Kasper Hesselbjerg
Troels Troelsen
Merete Lind Mikkelsen
Lise Kloster Bro
Sven Daniel Vinge Madsen
Nicolaj Stochholm
Lone Hørslev
Frederik Køhlert
Christine E. Swane
Bodil Due
Ole Birk Laursen
Jes Fabricius Møller
Marie Bruvik Heinskou
Esther Oluffa Pedersen
Mogens Rostgaard Nissen
Rebecca Adler-Nissen
Claus Flygare
Merete Cecilie Westergaard
Ulrikke Høst-Madsen 
Søren Birkelund
Margrete Enevold
Rune Glerup
Neel Teilmann 
Rosanna Tindbæk
Stig Helvig
Astrid Myntekær 

Jan Schwarz
Helge Hvid
Elisabeth Molin
Peter S. Meyer 
Søren Ankarfeldt
Elisabeth Ryde
Barbara Amalie Skovmand Thomsen
Lone Falster
Thomas Thorhauge
Marie Sofie Larsen
Anders Brix 
Sophie Sahlqvist
Anne Lund 
Ina Rosing
Camilla Stockmarr
Lasse Jensen
Amalie Schmidt
Maria Gerhardt
Martin Aitken
Mette Moestrup
Adda Djørup
Faezeh Zand
Dan Ringgaard
Marianne Stidsen
Karen Westphal Eriksen
Erik Svendsen
Tobias Gemmerli
Simon Løffler
Marie Stockmarr Becker
Jeanette Balland
Mirjam Gelfer-Jørgensen
Alette Scavenius 

Stipendiater 2016

Foreningen San Cataldos Venner
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Institutionen har fra venneforening og fonde fået overført følgende beløb 
til stipendier mv. i 2016:

Foreningen San Cataldos Venner, 350.000 kr.
Augustinusfonden 250.000 kr til stipendier samt 149.000 kr. til eloptimering, 
Det Obelske Familiefond 210.000 kr., 
Grosserer Holger Laage-Petersens Legat 10.000 kr
Styrelsen for Videregående Uddannelser 50.000 kr., 

Foreningen San Cataldos Venner havde pr. 1. Januar 1437 medlemmer.

Bestyrelsen retter en varm tak til de institutioner, fonde og enkeltpersoner, 
som i 2016 har medvirket til at sikre drift, udvikling og stipendieophold på 
klosteret. Ligeledes rettes en tak til medlemmerne af foreningen. Gennem deres 
medlemsskab og gæsteophold yder de en vigtig støtte til institutionen.

København, april 2017

Birgitte Krejsager
formand

Foreningen San Cataldos Venner
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Nye bøger modtaget 
på klosteret 2016  

Det er en tradition, der på ganske særlig vis bidrager til livet på San Cataldo, at 
mange stipendiater og venner genrøst skænker et eksemplar af egne værker til 
biblioteket. På den måde vidner biblioteket om de mange danske forfattere, der 
gennem årene har gæstet San Cataldo, og om de værker, hvis tilblivelse på en eller 
anden vis knytter sig til et ophold på San Cataldo. 

Bibliotekar Hanne Brandt var på besøg i oktober og fik igen ryddet op i 
bogsamlingen og ajourført bibliotekslisterne. En varm tak herfor til Hanne 
Brandt og tak til stipendiater, Gyldendal og Museum Tusculanum for nye bøger 
samt til Bibliotekernes depotlager.

Aidt, Naja og Moestrup, Mette Omina
Alleman, Marina Prinsesse Sukkergodt med Barberblad. Læsninger i Dorrit Willumsens 

forfatterskab
Andersen, H.C. Damen med saksen
Antonio, Pennacchi Fascistkommunisten - Antonio Bennassis vilde liv.
Ariosto, Ludovico Den rasende Roland

Balling, Erik Som barn var jeg voldsomt hidsig. Erindringer
Beiter Morten Passione! Mennesker og mad i Italien. 
Berg, C Græsk Dansk ordbog
Bogvennen 2014 – 2015 Den digitale bog fra papir til pixels, Årets Bedste  

Bogarbejde 2016
Butschkow Apropos Opa

Colling Nielsen Kapar Den danske borgerkrig 2018-2024.

Damm, Annette og Jens Den Første Kejser, Kinas terrakottahær
Davidsen, Leif Lime’s billede
De Vigan, Delphine Alt må vige for natten
Ditlevsen Tove:  Jeg ville være enke, jeg ville være digter

Engelbreth Larsen, Rune Danmark er en kvinde. På genopdagelse i den danske natur

Fenoglio, Marisa At leve andetsteds
Ferrante, Elena Det forsvundne Barn, Napoli-Romanerne 4
Filtenborg, Troels Between Formula and Freestyle. Nicolai Abildgaard and 18th Century 

Painting Technique
Franka, Anja Ude&Hjemme
Frederiksen, Kurt L. Edderfuglens rejse

Gelfer-Jørgensen, Mirjam Danske nyantikke møbler – fra Abildgaard til Kaare Klint
Gelfer-Jørgensen, Mirjam Pietro Krohn – Danmarks Kunstneriske Puls

Haller, Bent Først ved livest ende
Hammann, Kirsten Alene hjemme

Foreningen San Cataldos Venner
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Hansen, Else Professorer, Studenter og Polit.er. Om velfærdsstatens universitetspolitik 1950-1975
Hendricks, Vincent F Spræng boblen
Helleberg, Maria Leonora Christine
Holm, Benn Q Den gamle verden
Holm, Gretelise Forhærdede Tidselgemytter
Hyldgaard, Kirsten Eksistensens Galskab
Høiris, Ole m.fl. De dødes Liv

Imer, Lisbeth M Danmarks runesten

Jacobsen, Kirsten Helmig og kærligheden
Jensen, Anders Fogh Projektsamfundet
Jensen, Anders Fogh Projektmennesket
Jensen, Anders Fogh Hvordan skal jeg leve mit liv, Kierkegaard?
Jensen Carsten Den første sten.
Jessen Ida En ny tid

Kirchhoff, Hans At handle med ondskaben. Samarbejdspolitiken under besættelsen.
Kierkegaard, Søren, ved Niels Jørgen Cappelørn Værker 4.2
Kjærgaard, Peter C Familien. Menneskets store historie
Kjærulff-Schmidt, Palle Italiens dejlige Søer. Skiftende årstider ved Lago di Garda, Maggiore og Como
Kragh, Jesper Caczy Kragh og Jette Møllerhøj (red.) Sct. Hans 1816-2016
Kryger, Karin Danske Kongegrave I, II, III

Laneth, Pia Fris 1915 - da kvinder og tyende blev borgere
Lauridsen, John T Tidsbilleder: Danmark i Hitlers Europa
Leine, Kim Profeterne i Evighedsfjorden
Lübecker, Nikolaj The Feel-Bad Film

Madsen, Svend Åge Det syvende Bånd
Madsen, Svend Åge Pigen i cementblanderen
Marstrand-Jørgensen, Anne Lise Kongentioner
Mazzantini, Margaret Bliv hvor du er
Melby, Kari m.fl. Inte ett ord om kärlek. Äktenskap och politik i Norden ca. 1850-1930. 
Moestrup, Mette Kingsize

Neergaard, Steen Niels Ravnkildes dagbøger 1885-90 … mit sidste Ord vilde blive: hils Grieg
Neergaard, Steen Niels Ravnkildes dagbøger 1880-84 Eensom er jeg, dog ei ene!
Neergaard, Steen Niels Ravnkildes dagbøger 1853-57 Maatte disse simple Toner…
Nørby, Ghita i samtale med Niels Birger Wamberg Mine levende billeder

Pihl, Roger Guide til Danmarks Bjerge

Rewers, Peter Michael Strunge - Digtning og virkelighed
Rifbjerg, Klaus Skiftespor
Rifbjerg, Klaus Regnvejr

Foreningen San Cataldos Venner
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Rosenbeck, Bente & Hanne Sanders (red.) Det politiska äktenskapet. 400 års historia 
om familj och reproduktion

Rosing Ina  Tasilaq

Stavning Thomsen, Bodil Marie Lars von Triers fornyelse af filmen. 1984-2014
Stockholm, Nicolaj Titlen i paradis
Stockholm, Nicolaj Femogtyve digte og en drøm
Stockholm, Nicolaj Aldrig mere
Svendsen, Hanne Marie Nilaus under Isen
Svendsen, Hanne Marie Rudimenter af R
Søltoft, Pia Kunsten at vælge sig selv. Om Kierkegaard, coaching og lederskab

Thomsen, Søren Ulrik En hårnål klemt inde i panelet
Thorup, Kirsten Erindring om kærligheden.
Thorvaldsens Museum, Fyns Kunstmuseum Alt dandser, tro mit ord
Thrane, Lotte Vildfugl og verdensborger. Tretten fortællinger om Estrid Ott og hendes tid
Tind, Eva Astas skygge. 

Ulriksen, Lars God Undervisning på de Videregående Uddannelser 

Veistrup, Erik, 2015 Yemen. En fotografisk skildring af Erik Veistrup

Weisberg, Gabriel P m.fl. (red.) Japanomania i Norden 1875-1918

Foreningen San Cataldos Venner
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Bestyrelsen består pr. maj 2016 af: 

Birgitte Krejsager (formand)
Pia Deleuran
Anne Pram Kjølbye
Bente Lange 
Bo Lidegaard 
Erik Vilstrup Lorenzen 
Annette K. Olesen
Niklas Olsen 
Marianne Pade
Pernille Rosendahl
Uffe Savery

San Cataldo | Danmark
c/o Københavns Byret
Domhuset, Nytorv
DK-1450 København K
Tlf.: +45 99 68 70 41
sekretariat@sancataldo.dk
 
www.sancataldo.dk

Sekretær: 
Anita Møller, Københavns Byret, Domhuset, Nytorv, 1450 København K. 
Telefon 3344 8041, e-mail: anmo@domstol.dk, www.sancataldo.dk

Foreningens bankkonto: Danske Bank, reg.nr. 1551, konto 3069842.

San Cataldo | Italien
Via Vincenzo d’Amato 4
I-84010 Scala (SA), Italien
Tlf.: +39 089 85 7110
Mobil: +39 338 499 6265
kloster@sancataldo.dk
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