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Generalforsamling i Foreningen Ådalen Retræte 
Tirsdag den 7. april 2015  

Inden generalforsamlingen blev der holdt et foredrag ved Johannes Pedersen om ignatiansk 
spiritualitet.  

 
Referat 
a. Valg af dirigent 
Formanden, Åge Dragsted, bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog Bente Lundbak 
valgt til dirigent. Der var ingen andre forslag. 
Bente takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ifølge 
vedtægterne og beslutningsdygtig. 
 

b. Beretning om foreningens virke i det forløbne år 
Heidi startede beretningen ud med at se tilbage på, at foreningen nu har været i drift i 3 år. 
Kalenderen er allerede nu efter 3 år fyldt godt ud. Vi oplever at stedet her ligeså langsom bliver 
kendt og folk er glade for at komme her. Heidi takkede for al den frivillighed, der har gjort det 
muligt at være i drift det sidste år med den ekstra udfordring, at Johannes har været sygemeldt 
siden nytår grundet et brækket lårben. Det blev givet tak til bestyrelsen og Åge, som ofte giver en 
hel kontordag til hjælp med administrative ting, tak til de som hjælper med regnskab, 
administration, køkken, rengøring og pasning af udenoms arealer. 
Efteråret har været travl og Johannes og Heidi oplevede sig noget pressede hen imod jul. Behovet 
for en mere fast hjælp i køkkenet presser sig på, og Heidi nævner, at der arbejdes på at finde en 
fast køkkenhjælper, som kan være klar efter sommerferien.  
 
Der har i det seneste år været 24 udlejningsarrangementer og 16 egne retræter. Mange af de, som 
lejer sig ind på Ådalen Retræte, kommer igen. ARROW gruppen har booket sig ind til en ny sæson 
over 2 år med 4x5 dages kursus med fuldt hus antal deltagere, det er en stor hjælp for vores 
økonomi. 
Af egne arrangementer kan nævnes 2 workshops af 5 dages varighed i begyndelsen af efterårets 
sæson i aug/september 2014 i ignatiansk spiritualitet og samtale samt en workshop i supervision 
for de, som arbejder med åndelig vejledning. Godt besøgte arrangementer med meget dygtige 
undervisere fra St. Beunos i England. 
 
5 dages retræter i forløb: Efterår afholdt en retræte I og en retræte II, forår afholdt en retræte I. 
Stadig ikke mange deltagere, men det fungerer fint at have et sideløbende spor med individuel 
vejledte retræter så huset så småt fyldes op. 
 
Heidi nævnte de forskellige typer af weekend-retræter som præges i forskellighed af den enkelte 
retræteleder. 
 
Poul Asger Beck, afholder 2 weekendretræter om året og i samarbejde med Solveig en kreativ 
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retræte. Poul Asger bruger fælles bibelmeditationer, hvor man i fællesskab reflekterer over en 
bibeltekst. Taizé tidebønner, dvs synger mange Taize sange og kortere fælles stilhed. 
 
Gunni Bjørsted: 2 retræter om året, input til egen refleksion og oplæg til bibelmeditation på egen 
hånd. Traditionelle tidebønner med veksellæsning. 
 
Ele Bonde: 2-3 retræter hvoraf én er over 5 dage med Bibliodrama, som er Eles speciale. Ele 
vælger en bibeltekst, som gøres nærværende ved rent fysisk at leve sig ind i historien og spejle sit 
eget liv og sin egen historie heri.  
Hun har en vejledt weekendretræte, hvor der både er fælles oplæg og personlig samtale. 
 
Sr. Angela: 2 forskellige typer retræter. Meditativ dans, meget krop med. Kontemplativ bøn, 
meget stille bøn, men også fokus på kroppen og åndedrættet. 
 
Elsebeth Dedieu: Adventsretræte med Kristuskransen. Meget fin tilrettelagt retræte med en 
kombination af stille bøn, oplæg og kropsøvelser. 
 
Ulla Käll fra Norge: én weekendretræte med hendes guitarmusik i samspil med oplæg og klassiske 
tidebønner. 
 
Der er lige knap 300 medlemmer i Foreningen Ådalen retræte. 
 
Derefter overtog Åge beretningen og redegjorde for bestyrelsens arbejde. Foreningen har nu haft 
2 hele driftsår, hvor sidste år gav et lille underskud men indeværende år har givet et fint overskud. 
Bestyrelsen mødes 4 gange årligt, administrationsudvalget mødes som regel forud for 
bestyrelsesmøderne og drøfter de økonomiske aspekter. Bestyrelsen sørger for rammerne, drøfter 
indholdet af næste års program, herunder hvem vi vil udleje til, og hvad der ikke falder ind under 
foreningens vedtægter. 
Det som har fyldt på bestyrelsesmøderne er bl.a. renovering af køkkenet. Det udarbejdede 
projketforslag er godkendt og der er ansøgt om fondsmidler. Det kan oplyses, at vi har modtaget 
en bevilling på 100.000 kr. fra ELRO-Fonden, som er brugt til indkøb af nye maskiner. Vi har pt en 
ansøgning inde om midler fra den nye LAG-pulje. I 2012 fik Ådalen en bevilling på kr. 400.000 fra 
den tidligere LAG pulje, som blev brugt til inventar. Vi håber og tror på at det lykkes at få en 
bevilling i gennem til den ikke finansierede del af køkkenrenoveringsprojektet på ca. 400.000 kr. 
inden projektets start d. 15. juni 2015.  
Arrangementet med undervisere fra England ønsker vi at gentage i 2015, men det har ikke været 
muligt at få underviserne fra St. Beunos til Danmark i indeværende år. Derfor arbejder Peder 
Poulsen videre med at finde egnede instruktører til workshopene, som han vil udbyde i 
samarbejde med Areopagos. 
 
Referencegruppe: Vi har satset på at holde et årligt arrangement for denne gruppe, vi ville gerne 
have underviserne fra St. Beunos i England til at give input, men det lod sig ikke gøre i 2014 ej 
heller i 2015. Vi satser på at kunne gennemføre et sådant arrangement i 2016. 
 
Vi har brugt tid i bestyrelsen på at snakke om, hvordan vi får bredt kendskabet til retræter bredere 
ud specielt indenfor folkekirken. Som led i disse bestræbelser har provst, Hanne Jørlund, Randers, 
har været inviteret på besøg på Ådalen for at få et indtryk af stedet. 
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I forbindelse med sommerens køkkenrenoverings projekt bliver der behov for en hel del frivillig 
arbejdskraft. Vi laver en slags work-camp, hvor man kan få et værelse og forplejning mod at give 
sin arbejdskraft. Der vil blive udsendt et separat nyhedsbrev, der informerer om datoer og 
hvordan man tilmelder sig. 
 
Åge slutter beretningen med at sige tak til de frivillige, retrætelederne, bestyrelsesmedlemmerne 
og til Johannes og Heidi, som med dem de er, er med til at skabe atmosfæren her på Ådalen. 

 

c. Fremlæggelse af det reviderede regnskab samt budget for det kommende år, herunder 
fastsættelse af kontingent 
- Regnskabet for 2014 har været fremlagt på Ådalens kontor og blev gennemgået i mødet.  
Regnskabet viser et overskud på 196.907 kr. Dette fine resultat har kun været muligt p.g.a. den 
megen frivillige arbejdskraft, uændret meget beskeden løn til forstanderparret samt gaver fra 
medlemmerne og bl.a. Tips- og Lotto midlerne. Regnskabet blev godkendt. 
 

Budgettet for 2015 blev gennemgået. Det viser et overskud på 25.000 kr. Der er en god mulighed 
for at overskuddet bliver større. Budgettet blev godkendt. Det indebærer, at også det i budgettet 
indeholdte forslag om et uændret medlemskontingent på 100 kr. blev godkendt. 

 

e. Indkomne forslag 
- Der er ikke indkommet forslag. 

 

f. Valg til bestyrelsen 

På valg er Elsebeth Dedieu, Peder Poulsen og Åge Dragsted. Alle er villige til genvalg. Der er ikke 
indkommet andre forslag, og de er derfor genvalgt uden modkandidater. 

Til den ledige 7. plads i bestyrelsen indstiller bestyrelsen valg af sognepræst Lene Højholt, Grenaa.  

Lene Højholt var kort præsenteret i indkaldelsen med følgende omtale: 

Udover sin præstegerning i Grenaa er Lene Højholt kendt for sit virke som forfatter og arrangør af retræter, 
kurser og pilgrimsrejser. Hun er medlem af Ådalens referencegruppe og har holdt flere af sine retræter på 
Ådalen Retræte og var foredragsholder ved foreningens generalforsamling i 2013. Se mere om Lene 
Højholts mange aktiviteter på hendes hjemmeside: http://www.lenehojholt.dk . 

På opfordring fra dirigenten præsenterede Lene Højholt kort sig selv, og begrundede, at hun havde 
sagt ja til opfordringen til at stille op til bestyrelsen, fordi hun finder Ådalens arbejde med retræter 
vigtigt. Lene Højholt blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. 

 

g. Valg af revisor 

Bestyrelsen indstillede genvalg af statsaut. Revisor Jakob B. Ditlevsen, Deloitte, Århus.  
Revisor Jakob B. Ditlevsen blev genvalgt. 

 

h. Eventuelt:  

http://www.lenehojholt.dk/
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Ingen ønskede ordet under Eventuelt. 

 

Generalforsamlingen afsluttedes. 

 

 

Referatet godkendt: 

 

 

 

________________________________________ 

Bente Lundbak, dirigent 

 


