Århus, d. 1. september 2022.

Det økumeniske Center
Årsmøde 2022
Kære DØC-medlem/-ven.
Lørdag d. 8. oktober a#older vi årsmøde.
Det bliver i år et ganske afgørende årsmøde, hvor processen med at sikre vores retrætearbejdes frem)d i
egne rammer i Skovhuset for alvor igangsæ+es e,er 2 års forberedelser.
Der er lykkeligvis en gruppe på foreløbigt 6 personer, der har meldt sig )l at videreføre Skovhuset. Denne
gruppe foreslår, at vi ”opdaterer” vores vedtægter, så de svarer )l nu)den, hvor DØC´s sidste
)lbageværende udadre+ede ak)vitet er retrætearbejdet (se www.retraetehus.dk). Gruppens medlemmer
er også villige )l at s)lle op )l bestyrelsen.
Konkret foreslås ændring af vores navn )l ”Det økumeniske retrætehus Skovhuset” - § 1 i de nugældende
vedtægter.
En vedtagelse af de+e forslag kan træde i kra, umiddelbart e,er vedtagelse på årsmødet.
Desuden foreslås ændring af formålsparagraﬀen - § 2 i de nugældende vedtægter.
Formålet foreslås at være ”at fremme et kristent retrætearbejde i Danmark gennem at drive retrætehuset
Skovhuset med udgangspunkt i værdierne om økumeni, s)lhed, enkelthed, frivillighed og naturoplevelser”.
De+e forslag skal vedtages på 2 på hinanden følgende årsmøder med mindst 6 måneders interval.
Det foreslås desuden, at den nyvalgte bestyrelse pålægges at gennemgå vedtægterne og ved Årsmødet
2023 fremsæ+e forslag )l vedtægtsændringer, der bringer vedtægterne i overensstemmelse med det nye
navn og formål.
Vi håber, at rig)g mange af DØC´s medlemmer vil møde op )l årsmødet d. 8. oktober og bidrage )l
omformningen af Det økumeniske Center.
Se dagsorden for Årsmødet nedenfor.
Der er lmeldingsfrist d. 1. oktober )l Erik Jørgensen, tlf. 86253516; mail: lyngsie@hotmail.dk

På vegne af DØC´s bestyrelse
Erik Jørgensen
Formand.

Det økumeniske Centers årsmøde d. 8. oktober 2022 kl. 14.00
på Diakonhøjskolen, Lyseng Alle 15, 8270 Højbjerg:
Dagsorden:
1. a) Valg af ordstyrer, referent og stemmetællere
b) Godkendelse af mødeindkaldelse og dagsorden
c) Registrering af stemmebereBgede
2. Regnskab 2021 samt fastsæ+else af medlemsbidrag.
3. Formandens beretning.
4. Forslag )l vedtægtsændringer:
Nuværende vedtægter:
Forslag fra ”Skovhusgruppen”:
§ 1. Navn og hjemsted
1. Foreningens navn er: “Det
økumeniske retrætehus Skovhuset.”
(Fremover “Skovhuset”)
2. Foreningen er hjemmehørende i
Horsens kommune.
§ 2. Formål
1. Foreningens formål er at fremme
kristent retrætearbejdet i Danmark
gennem at drive retrætehuset
Skovhuset med udgangspunkt i
værdierne om økumeni, s)lhed,
enkelhed, frivillighed og
naturoplevelser.

§ 1. Navn og hjemsted
Ins)tu)onens navn er den selvejende ins)tu)on: ”DET ØKUMENISKE
STUDIE- OG KONTAKTCENTER” (DØC).
Dens hjemsted er Århus.

§ 2. Formål
Ins)tu)onens formål er at drive et Center for samfundsorienteret
kristen praksis og fælles kirkelig fornyelse ved blandt andet (i forhold
)l ski,ende behov og muligheder):
1) at stø+e bestræbelser for at realisere den kristne enhed i tro,
fællesskab og handling;
2) at gennemføre økumeniske gudstjenester, konferencer, kurser,
studieprogrammer og ak)oner; at oplyse om og reagere på lokale og
interna)onale begivenheder, som vedrører kirkens mission og enhed;
at skabe eller stø+e fællesskaber, som fremmer en levende erfaring
af liturgi og bøn.
3) Ins)tu)onen er ua#ængig af par)poli)ske og konfessionelle
interesser.

Den nuværende bestyrelse stø(er forslaget *l nyt navn og nyt formål, men vil foreslå, at ændring fra
selvejende ins*tu*on *l forening og ændring fra Aarhus *l Horsens som hjemstedskommune udskydes *l
fordele og ulemper ved ændringerne er undersøgt nærmere.
5. Indkomne forslag:
Forslag fra Skovhusgruppen:
Den nyvalgte bestyrelse pålægges at gennemgå vedtægterne og ved Årsmødet 2023 fremsæ+e forslag
)l vedtægtsændringer, der bringer vedtægterne i overensstemmelse med det nye navn og formål.
6. Valg )l bestyrelsen:
a) 4 medlemmer for 2 år – 2022 )l 2024
b) 2 medlemmer for 1 år – 2022 )l 2023
c) 2 suppleanter for 1 år – 2022 )l 2023.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

