Generalforsamling i Klostertid 2018
Torsdag den 19. april kl. 17.10 i Ågerup Præstegård, Ågerupvej 34B, 4000 Roskilde
Tilstede Bodil, Kristian og Gunder.
Afbud fra Mette.
De fremmødte valgte, at gennemfører generalforsamlingen på trods af at under 50% af
medlemmerne var mødt. Hvis et af de øvrige medlemmer har indvendinger, vil der blive
indkaldt til en ny generalforsamling.
Dagsorden ifl. vedtægterne for den ordinære generalforsamling:
1. Valg af dirigent – Kristian – Generalfosamlingen er rettiddig indkaldt.
2. Valg af referent – Gunder
3. Bestyrelsens beretning.
Nye tiltag:
◦ Tema-torsdag om indre stille bøn: Centrerende Bøn 27/4; Kristen Meditation 24/8;
Jesusbøn 22/1
◦ Nyhedsbrev første gang jul 2017 – tænkt 2 gange årligt, dvs næste Nyhedsbrev til juni
2018
◦ Bogudgivelse suppleret med bogsalg af bøger om sindre stille bøn.
◦ Aftale med Ågerup-Kirkerup-Hvedstrup Menighedsråd om brug af Ågerup Præstegård:
Stille vederlagsfrit til rådighed mod udbedring af fejl, mangler samt rengøring og
oprydning. Der føres 'log-bog' over udførte opgaver.
Videreført engagement:
• Dagsretræter: 4 dagsretræter i Ågerup, 2 i Kirke Skensved og 2 i Beldringe.
• Retrætelejr på Glænø og Klosterdage i Ågerup med praktisk arbejde.
• CB-støttegruppe i Store Heddinge – hver anden tirsdag kl 17.15-18.15
• Fyraftensmeditationer i Ågerup – hver torsdag kl. 16.30-17.10
Fremtid – 2018:
• Klosterdage i Ågerup med praktisk arbejde: 1.- 3- juni; 24.- 26. august; 16.-18. nov;
evt. 17.-23- okt.
• Retrætelejr på Glænø ved Havnsø 28-30/7
• Dagsretræter i Ågerup 11/8, 4/10 og 6/12
• Dagsretræte i Kirke Skensved 22/9?
Dagsretræte i Beldringe 27/10
4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab.
Det reviderede regnskab blev fremlagt
– årets overskud: 11.042,31, formue pr. 31/12-17: 28.681,87
5. Kontingentet bliver uforandret 100 kr.
6. Indkomne forslag – der var ikke indkommet forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er Gunder, Kristian og Lene.
Lene ønsker ikke genvalg. Gunder og Kristian blev genvalgt.
Bestyrelsen består nu af, Bodil, Charlotte, Jesper og Mette (som alle er på valg næste år),
samt Kristian og Gunder.
8. Valg af suppleanter – der blev ikke valgt suppleanter.
9. Valg af intern og ekstern revisor – Anne Hjøllund fortsætter som revisor
10. Eventuelt.

