Vedtægt for foreningen

Stilhedens Arbejde

§1 Foreningens navn er Stilhedens Arbejde.
§2 Foreningens formål er at arrangere retræter på et kristent, økumenisk
grundlag. Idegrundlaget er den klassiske kristne retræte med stilhed som
et væsentligt moment. (Foreningen er en videreførelse af
retræteaktiviteterne i Det økumeniske Center, København, som er
nedlagt.)
§3 Foreningen ledes af bestyrelsen, der er på mindst 4 medlemmer.
Bestyrelsen er selvsupplerende. Der forudsættes konsensus herom.
§4 Kun bestyrelsesmedlemmerne er medlemmer af foreningen. (Dette for at
sikre en struktur med mindst mulig administration.)
§5 Der vælges en kasserer og en kontaktperson.
§6 Der holdes mindst 2 møder om året, herudover kan bestyrelsen behandle
sager ved at disse rundsendes pr. e-mail. Såfremt 1/3 af medlemmerne
(afrundet nedad) ønsker dette, skal der indkaldes til et møde om sagen.
§7 Der laves beslutningsreferat af møder og aftaler.
§8 Foreningen udgiver intet blad eller program, men deltager i samarbejdet
om www.retraete.dk og etablerer selv en hjemmeside. Desuden søges
programmet optaget i f. eks. Skovhusgruppens blad og publikationer fra
Det økumeniske Center (Århus).
§9 Der laves hvert år i januar regnskab og beretning, der publiceres på
foreningens hjemmeside. Regnskabsåret er kalenderåret. Deltagere i
foreningens retræter kan på forlangende få begge tilsendt.
§10 Såfremt foreningen på et tidspunkt har mere end 10 medlemmer, skal den
fremtidige struktur tages op på en generalforsamling.
§11 Ændringer i denne vedtægt kan vedtages med 2/3 af de fremmødte
bestyrelsesmedlemmer på et møde, der er indkaldt med 1 måneds varsel.
§12 Nedlæggelse af foreningen kan ligeledes vedtages med 2/3 af de
fremmødte bestyrelsesmedlemmer på et møde, der er indkaldt med 1
måneds varsel. Såfremt der på et tidspunkt er færre end 4 medlemmer
skal et sådant møde indkaldes. Ved nedlæggelse skal foreningens aktiver
anvendes til retræteaktiviteter på samme idegrundlag.
§13 Tegningsregler: Til at forpligte foreningen kræves underskrift af 2
bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene bør være kontaktpersonen.
Med ændringer vedtaget i København den 25/1 2005.
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