INDKALDELSE

l
ÅRSMØDE I DET ØKUMENISKE CENTER
Lørdag d. 5. september 2020 KL. 14-16.00.
Hermed indkaldes l årsmøde i Det økumeniske Center på vores oﬃcielle adresse: Diakonhøjskolen i
Århus, Lyseng Alle 15 H i Højbjerg.
Det økumeniske Centers rolle har de seneste år primært været at sikre de juridiske rammer for
Skovhuset, der siden 1989 har givet mulighed for midt i en hverdag med masser af udfordringer og
gøremål at stoppe op engang imellem og give sig d l at overveje sit liv med stø+e og inspira on fra
den kristne tro – se nærmere på Skovhusets hjemmeside www.retraetehus.dk.
Det er dog ingen hemmelighed, at aldersgennemsni+et i Skovhusgruppen, der står for
retrætearbejdet og Skovhusets dri. og vedligeholdelse, er blevet højere og højere, idet det har været
mere end vanskeligt at ﬁnde yngre kræ.er i overkommelig afstand af Skovhuset, der har ha.
mulighed for at bære med på frivillig basis.
Vi er derfor gået i gang med at undersøge muligheder for at overdrage Skovhuset l andre, der har
lyst og kræ.er l at videreføre arbejdet i den samme ånd som hid l. Sådan noget tager d at a1lare
– vi ved ikke hvor længe, men vil naturligvis informere om det, så snart der er fundet en løsning.
Arbejdet i Skovhuset har gennem årene været muligt i kra. af frivillige gaver og medlemsbidrag, og
det er vi taknemmelige for. Det har ind l nu været muligt at opnå ska+efritagelse for gaver, og sådan
er det også i år.
BEMÆRK, imidler d, at 2020 formodentlig bliver det sidste år, hvor gaver kan trækkes fra i skat. Fra
2021 vil vi ikke længere kunne love ska+efritagelse for gaver!

Årsmødet d. 5. september har som sædvanligt følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Formandens beretning med e.erfølgende debat
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2019 og fastsæ+else af medlemsbidrag
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor
5. Indkomne forslag
6. Evt.
Det er gra s at deltage i årsmødet, men vi beder om lmelding (af hensyn l kaﬀen) senest 25.
august l DØC’s kasserer Mogens Jeppesen, email: romjeppesen@gmail.com

PAX et BONUM.
På bestyrelsens vegne
Kirsten Stoklund
Formand
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