Referat af Generalforsamling i Klostertid 2022
Torsdag den 28. april kl 19.00 hos Bodil Rahbek Nielsen, Ringstedvej 69B, 4690 Haslev
Dagsorden ifl. vedtægterne for den ordinære generalforsamling:
Formanden bød velkommen.
1. Valg af dirigent – Bodil blev valgt
2. Valg af referent – Gunder blev valgt
3. Bestyrelsens beretning: – fremsendes inden generalforsamlingen.
RETRÆTER, MEDITATIONER OG GRUPPER
Dagsretræter: 4 aflyst pga for få tilmeldte; 1 aflyst zoom-dagsretræte pga få
tilmeldte, 1 præsteretræte aflyst pga få tilmeldte og afbud.
Sø 14. november i Adventskirken(½ dag) 11 delt
Lø 4. december på ZOOM
3 delt
Lø 22. januar i Ågerup
4 delt
Lø 2. april i Kirke Skensved
5 delt
Weekendretræter – planlagt, men aflyst pga for få tilmeldte
Lø 4. til Sø 5. september, hos Stine på Møn
Fr 18. til Sø 20. marts, hos Stine på Møn
Digitale begivenheder:
CB-støttegruppe – Stevns – er lukket ned :-(
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
fra marts 2022 mødes en gruppe til meditation og støtte i ZOOM-rummet mandag kl
19-20.
Nyhedsbrev – udsendt via 'mailchimp'
• udsendt juli 2021 – 169 tilmeldte modtagere (128 åbnet 28 klik).
• udsendt nytår 2022 – 170 tilmeldte modtagere (129 åbnet 24 klik).
Antal tilmeldte modtagere Pr. 19/4-22: 168
Næste Nyhedsbrev udsendes til juni 2021.
Aflysninger:
I 2021 og 2022 har fortsat været præget af aflysninger pga. manglende tilmeldinger.
Formodentlig pga 'efter-corona-effekt': Efter nedlukning er man mere interesseret i
sociale arrangementer.
FORLAG OG BØGER:
Uvidenhedens Sky:
blev genoptrykt marts 2021: 1. udg. 2.rev. Opl. i 216 eks (stk.pris trykning: 54,89 kr.
Trykkergården, Nyk. Sj.) – har allerede solgt 36 stk.
Den hemmelige udforskning af Gud – Om den mystiske Teologi:
Hæfte, som kopieres efter behov.
En folkelig Teologi – Frankfurteren – Theologia Deutsch:
GG arbejder fortsat på en oversættelse af 'Der Franckforter'/Theologia Deutsch.
Der indkøbes løbende bøger til videresalg.
KURSER – GUNDER OG ANDRE
Benediktinerdage på Åsebakken 19/8 til 23/8 (Gunder – medarrangør)

Retræte med Cynthia Bourgeault i Løgumkloster 18/10 til 22/10 (Peter og Gunder
deltog)
Planer for fremtid:
Dagsretræte i Ågerup
en lørdag i efteråret og en lørdag i foråret – endelige datoer kommer senere.
Dagsretræte i Kirke Skensved
en lørdag i efteråret og en lørdag i foråret – endelige datoer kommer senere.
Dagsretræte i Beldringe
en lørdag i efteråret og en lørdag i foråret – endelige datoer kommer senere.
Dagsretræte i Højby, Fyn
en lørdag i efteråret i samarbejde med Peter, Gunder og Carsten Andreassen (præst).
½-dagsretræte i Adventkirken
30/10 i samarbejde med Camilla Diderichsen (præst)
Weekend-retræte på Møn
17/9 til 18/9 i samarbejde med Stine og Gunder
CB-zoom-støttegruppen, der samles hver tirsdag 17.15-18.15 og mandag kl 19-20
Retræte/kursus - Gunder
Benediktinerdage på Åsebakken 16/8 til 22/8
Foredrag
Løgumkloster Refugium: Om 'Uvidenhedens Sky' på kurset: Kristen Mystik 8/1211/12
Bestyrelsens beretning blev godkendt.
4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab.
Undersøgelsen af mulighederne for anden bankløsning for at reducere udgifter til diverse
bankgebyrer: Hvis det bliver en privat bankkonto skal der svares privat skat af indtægter.
Derfor fastholdes den nuværende løsning med Faster/Oikos, hvor de samlede gebyrer
ligger omkring 1.500,- kr om året.
Regnskabet blev godkendt.
5. Fastsættelse af kontingent. Kontingentet fastsat til 100,- kr.
6. Indkomne forslag – ingen
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er Peter Holm-Iversen, Kristian Gylling og Gunder Gundersen, som alle blev
genvalgt.
Bodil Rahbek Nielsen, Anne Hjøllund og Stine Kastfelt er på valg i 2023
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.
Overvejelser over retræte på Møn, dagsretræte på Fyn og generalforsamlingens form tages
op på bestyrelsesmødet.
Sign: Dirigent

og

formand

Referat af Konstituernede bestyrelsesmøde i Klostertid
Torsdag 28. april 2022 kl 20.00
hos Bodil Rahbek Nielsen, Ringstedvej 69B, 4690 Haslev
Tilstede Bodil Rahbek Nielsen, Peter Holm-Iversen, Stine Kastfelt og Gunder Gundersen.
Afbud fra Kristian Gylling og Anne Hjøllund.
1. Bestyrelsen har konstitueret sig med Peter Holm-Iversen som formand og Gunder
Gundersen som kasserer.
2. Retræte på Møn
Der blev givet forskellig forslag til form og indhold samt annoncering i kombinationen
mellem meditation og pilates. To forskellige annonceringer – til 'pilates-folk' og
'meditations-folk'. Gunder og Stine tænker videre.
3. Dagsretræte på Fyn
Der arbejdes på en dagsretræte i Højby kirke på Fyn. Peter og Gunder fremlagde planer og
forslag.
4. Generalforsamlingens form
Forslag: At lave oplæg og workshop med medlemmernes kompetencer i forbindelse med
generalforsamlingen. Fx pilates, fortælling, kombinationen mellem sidde- og gangmeditation,
Forslag: meditation og stress: hvordan måler man stress – og hvordan virker meditation på
stress. Jf. Bodils erfaring af og måling af stress under meditation.
Bodil hører om priser på Emmaus.
Peter undersøger om der er nogen, som kan fortælle om stress og meditation.
Gunder hører om mulighed for at låne sognegården i Ågerup.
5. Næste møde – virtuelt: torsdag den 9. juni kl 16.00 på zoom.
6. Evt. intet
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