Referat fra stiftende generalforsamling for Nordjysk Retræte 15/11 2015

1. Som dirigent valgtes Finn Feilan.
2. Som referent valgtes Merete Østergaard.
3. Godkendelse af vedtægter skete efter at disse blev læst og kommenteret
af forsamlingen. De forslåede rettelser blev vedtaget og de endelige
vedtægter ses vedlagt.
Den vigtigste diskussion foregik omkring formålsparagraffen 2.2 om
hvorvidt retrætestedet skulle være tværkirkeligt eller tværreligiøst. Der var
afstemning om de to ord og ordet tværkirkeligt fik 19 stemmer, mens
ordet tværreligiøst fik fem stemmer, og dermed var ordet tværkirkeligt
vedtaget .
4. Kontingentet blev fastsat til 100. kr. pr år.
5. Ønsker til retrætestedets faciliteter: dejligt hvis stedet kunne bruges til
religiøs musik og kunst, vigtigt med enkelhed, vigtigt at bygningerne – det
arkitektoniske – kan være med til at understøtte stedets formål, vigtigt at
der er en sådan balance mellem stedets komfort og økonomien, at
kursusprisen kan holdes på et sådant niveau at almindelige mennesker har
råd til at komme der, vigtigt at der er en natur omkring som understøtter
stedets formål.
6. Finansiering. Initiativgruppen siger de starter på bar bund. Men vil søge
fonde. Fire provstier ud af de 14 i stiftet har givet tilsagn om at de måske
vil støtte driften med 25.000 hver. Forslag om at initiativgruppen sender en
anmodning til de resterende provstier i stiftet om økonomisk støtte.
Mulighed for at trække på foreningens medlemmers frivillige arbejdskraft
både til anlæg og drift.
Vigtigt at skelne mellem anlægsudgifter og driftsudgifter.
Anlægsudgifterne fra fonde er ofte betinget af at fonden kan se at
driftsudgifterne kan betales.

7. Mulige steder til retræte. Ideer: Fjordvang, Jarmsted, Langbjergård uden for
Vilsund, Hjardemålklit Kro, tom præstegård i Vester Vandet, En gård som før

har været en antik salgsbutik ved Skjoldborg. Forslag om måske at leje et sted
for en årrække.
Fjordvang koster 5 millioner og der er umiddelbart 16-20 værelser, men
der skal en del ombygning og vedligeholdelse til. Jarmsted som ligger
Jarmsted Byvej 8 ved Tranum, koster halvanden million (pengene skal ikke
falde før om et år) og kan umiddelbart bruges (der er pt. ikke
enkeltværelser, men ret let kan der laves 12 enkeltværelser). Stedet er et
kursuscenter og stedet ligger i en fantastisk natur De andre foreslåede
steder er der ikke eksakte oplysninger om. Nogle havde initiativgruppen
undersøgt og nogle er nye.
8. Valg til bestyrelsen: Finn Feilan, Lisa Bremer, Benedicte Tønsberg , Poul
Erik Olsen, Inger Hjort, Charlotte Sams blev foreslået og alle blev valgt med
applaus. De sidste to blev valgt for ét år. Bestyrelsen blev opfordret til at
invitere enkeltmedlemmer til et bestyrelsesmøde hvis der var noget
specialviden, erfaringer, holdninger som bestyrelsen havde brug for.
9. Som revisor blev valgt Steen Værge.
10. Under evt. blev deltagerne vist rundt på Fjordvang
16/11 2015 Merete Østergaard / referent

