
Referat Generalforsamling i Klostertid 2021

Onsdag den 28. juni kl 19.00 på zoom 

Dagsorden ifl. vedtægterne for den ordinære generalforsamling: 
Formanden bød velkommen. 

1. Valg af dirigent – Kristian blev valgt

2. Valg af referent – Gunder blev valgt 

3. Bestyrelsens beretning: fra juni 2020 – april 2021 – fremsendes inden generalforsamlingen. 

RETRÆTER, MEDITATIONER OG GRUPPER

Dagsretræter: 2 aflyst pga corona; 1 aflyst zoom-dagsretræte pga få tilmeldte. 

To 3. september i Ågerup   5 deltagere

Lø 3. oktober i Kirke Skensved 1 deltager (2 afbud på dagen)

Lø 24. oktober i Beldringe 8 deltagere

Lø 16. januar på ZOOM 9 deltagere

Lø 27. februar på ZOOM 2 deltagere

Klosterdage sommer i Ågerup

Ti 21. til Sø 25. juli i Ågerup 7 deltagere

Digitale begivenheder: 

Siden foråret 2020 er fyraftensmeditationerne i Ågerup blevet streamet eller 
udsendt på video. 

Fyraftensmeditationer i Ågerup – hver torsdag kl. 17.00-17.40 – 0-1 deltagere fra 
juni til december – derefter kun video/livestream  – hver torsdag kl. 17.00-17.40 

Centrerende bøn-støttegruppen i St. Heddinge åbnede igen sidste sommer – 
kombineret med ZOOM-gruppen – men lukkede også før jul. 

CB-støttegruppe – Stevns –  de aktive i gruppen er ved at undersøge, om gruppen 
skal fortsætte eller lukke. 

CB-støttegruppe – ZOOM –  hver tirsdag kl 17.15-18.15  - 9-12 deltagere

Indføring i den mystiske praksis – om stille bøn torsdag: 

Centrerende Bøn 9/9 AFLYST ingen tilmeldte; Kristen Mantra-meditation (WCCM) 
3/2 AFLYST; Jesusbønnen 14/4 AFLYST

Nyhedsbrev 

• udsendt juni 2020 – 157 tilmeldte modtagere. 

• udsendt nytår 2021 – 163 tilmeldte modtagere. 

Antal modtagere Pr. 23/4-21: 168
Næste Nyhedsbrev udsendes til juni 2021. 

Aflysninger: 
2020 og 2021 har været præget af aflysninger. Både som følge af coronarestriktioner,
men også pga. manglende tilmeldinger. 
'Corona-aflysninger': 2 dagsretræter, 2 tema-aften og CB-støttegruppemøder siden jul
og fyraftensmeditationer siden jul. 



Aflysninger pga for få/ingen tilmeldte: 

1 ZOOM-dagsretræte og 1 tema-aften. 

FORLAG OG BØGER:

Uvidenhedens Sky: 
1. udg. 1. opl. 16 tilbage af 106 eks. (stk.pris trykning: 100,83 kr. Faxe Bogtryk-nu 
lukket)
genoptrykt marts 2021: 1. udg. 2.rev. Opl. i 216 eks (stk.pris trykning: 54,89 kr. 
Trykkergården, Nyk. Sj.) 

Den hemmelige udforskning af Gud – Om den mystiske Teologi: 
Hæfte, som kopieres efter behov. 

En folkelig Teologi – Frankfurteren – Theologia Deutsch: 
GG arbejder på en oversættelse af 'Der Franckforter'/Theologia Deutsch. 

Der indkøbes løbende bøger til videresalg. 

KURSER – GUNDER OG ANDRE

Klosterdage sommer i Ågerup 21/7 til 25/7 (Bodil i køkkenet) 

Benediktinerdage på Åsebakken 27/8 til 31/8 (Gunder – medarrangør)
Kontemplativt Forum 7/10 (Gunder)

Planer for fremtid: 

Ågerup præstegård: 
Ågerup Præstegård har de sidste 5 år dannet base for Klostertids aktiviteter. 
Menighedsrådet har imidlertid ændrede prioteringer – og sammen med det, at 
Gunder forlader stillingen som præst i Ågerup – betyder det umiddelbart, at 
dagsretræterne flytter tilbage til Hvedstrup præstegård og at Gunder kigger efter 
andre steder til retræter med overnatning. 

Fyraftensmeditationer i Ågerup OPHØRER ved udgangen af april 2021

Tema-aften: Indføring i indre stille bøn – OPHØRER 

Klosterdage – INTET planlagt – nye muligheder for retræte med overnatning søges. 

Dagsretræter flyttes til Hvedstrup 

lør 8/5; lør 12/6; og to lørdage i efteråret – endelige datoer kommer senere. lør 16/1-
21; lør 8/5-21

Dagsretræte i Kirke Skensved  

en lørdag i efteråret og en lørdag i foråret – endelige datoer kommer senere. 

Dagsretræte i Beldringe 

lør 23/10; lør 23/4-22

CB-zoom-støttegruppen, der samles hver tirsdag 17.15-18.15
De lokale folk i CB-støttegruppe – Stevns – underøger pt om og hvordan 
støttegruppen kan fortsætte. 

Retræte/kursus - Gunder

Benediktinerdage på Åsebakken 19/8 til 23/8
Retræte med Cynthia Bourgeault i Løgumkloster 18/10 til 22/10

4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab. 

5. Fastsættelse af kontingent. Kontingentet fastsat til 100,- 



6. Indkomne forslag – 
Fra Gunder Gundersen: Der ønskes en overvejelse om alternativer til økonomiforvaltning og
evt. beslutning.

Forventede bankudgifter hos Faster/Oikos:

Negativ rente af indestående 4 x 60,- (v/40.000 kr)/ 45,- (v/30.000 kr)
i alt: 240,- / 180,- pr år

Foreningsgebyr 4 x 250,- = 1000,- pr år (3,2% af årsomsætning)

Netbank-afgift 150,- pr år
MasterCard 175,- pr år

I alt 1.565,- / 1.505,- pr år (4,7% / 4,9% af årsomsætning)

(omsætning 2020 (årets resultat minus refunderede beløb) er 31.660 kr).

Anne undersøger om Klostertids beholdning kan opbevares på privat bankkonto. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Peter Holm-Iversen, Kristian Gylling og Gunder Gundersen er på valg i 2022. 
Bodil Rahbek Nielsen og Anne Hjøllund genopstiller og blev valgt. 
Stine Kastfelt stillede op og blev valgt. 

8. Valg af suppleanter. 
Jørn Christiansen genvælges som suppleant. 

9. Valg af intern og ekstern revisor – Anne Hjøllund er valgt

10. Eventuelt.
Konstituerende bestyrelsesmøde følger GF. 
Der lægges op til et bestyrelsesmøde. 

Sign: Dirigent og formand



Konstituernede bestyrelsesmøde i Klostertid 
Torsdag 28. april 2021 kl 20.00 på ZOOM

Tilstede Bodil Rahbek Nielsen, Anne Hjøllund, Peter Holm-Iversen, Kristian Gylling, Stine Kastfelt
og Gunder Gundersen. 

1. Bestyrelsen har konstitueret sig med Peter Holm-Iversen som formand og Gunder 
Gundersen som kasserer. 

2. Evt. intet 

Bodil Rahbek Nielsen Anne Hjøllund

Peter Holm-Iversen Stine Kastfelt

Gunder Gundersen Kristian Gylling


