Generalforsamling i Foreningen Ådalen Retræte
Dato:

tirsdag den 22. april 2014

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

b. Beretning om foreningens virke i det forløbne år
Beretningen blev aflagt i tre dele. Først forstander Johannes Lind Pedersen:
Johannes indledte med at udtrykke taknemmelighed over året der er gået, og over de mange
mennesker fra mange forskellige kirkesamfund og baggrunde, der har oplevet livgivende processer
og nærvær med Gud gennem deres deltagelse i retræter, der har været afholdt på Ådalen
Retræte. Det nu er to år siden Ådalen Retræte begyndte sit virke med afholdelse af retræter og
udlejning af faciliteterne til afholdelse af retræter. Mange tanker og spekulationer er blevet gjort
til skamme. Der har været meget stor opbakning fra mange mennesker, både til afholdelse af
retræterne og med praktisk hjælp i køkken, med rengøringen og med pasningen af udearealerne.
Tingene bæres igennem.
Der er stor bredde i udbuddet af retræter, dels de Foreningen Ådalen Retræte selv arrangerer og
del de, der udbydes af grupper og organisationer, der lejer sig ind på stedet. Også blandt lejernes
arrangenementer findes åbne retræter, man kan tilmelde sig. Johannes opfordrede til at følge
tilbuddene, der alle offentliggøres på Ådalen Retrætes hjemmeside: www.aadalenretraete.dk .
Mangfoldigheden og sproget har været en udfordring for Johannes og Heidi. Det er ikke alt
sammen enkelt. Men drømmen har fået krop og liv. Gud taler alle menneskers sprog. Af Ådalens
egne retræter fremhævede Johannes specielt, at der har været afholdt de første to 5-dages
retræter i forløb. Yderligere to er på programmet i 2014. Både Johannes og Heidi er taknemmelige
over også at være med i selve afholdelsen af retræter, specielt Ådalens egne retræter i forløb.
Forstander Heidi Lind Pedersen fortsatte med en gennemgang af afholdte og kommende
aktiviteterne på Ådalen Retræte. Der har i 2013 været 9 retræter på programmet arrangeret af
Foreningen Ådalen Retræte. I programmet for 2014 er det udvidet til 16 retræter. Hun
fremhævede bl.a. retræten med musik som åndeligt sprog, afholdt af Ulla Käll i januar måned, St.
Josef søster Angelas retræte i marts og den engelsksprogede keltiske retræte i august måned. Men
i øvrigt henviste Heidi til de mange forskellige tilbud, som kan findes i det trykte program og på
hjemmesiden.
Der er endnu ikke fuldt hus på 5-dages retræterne. Derfor kan man som noget nyt nu også tage
individuelle vejledte retræter samtidig med 5-dages retræterne. Det fungerer ret godt. Heidi
nævnte nogle eksempler på ting, der er kommet ud af nogle af de retræter, der har været afholdt.
Èn har fået inspiration til at skrive en børnebog, som nu er udkommet. En deltager på den kreative
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retræte i efteråret med Poul Asger Beck og Solveig Dragsted har lavet et sæt postkort bl.a. ud fra
det fælles billede, der blev malet på retræten. Kortene er nu til salg på Ådalen Retræte.
Heidi fremhævede også det arbejde, der udføres af frivillige medhjælpere, uden hvis hjælp Ådalen
ikke kan fungere. Hun nævnte specielt holdet af frivillige fra Mariager Højskole, som kommer hver
mandag og tager sig af værelsesrengøring m.v. samt den frivillige hjælp i køkkenet. Et ønske for
det kommende år er mere hjælp i køkkenet.
Endelig aflagde formanden, Åge Dragsted, den organisatoriske del af beretningen. Han
præsenterede bestyrelsens og administrationsudvalgets medlemmer og omtalte
Referencegruppen, med over 40 medlemmer bredt fra mange kirkesammenhænge, både frikirker,
folkekirken og den katolske kirke, der fungerer som ambassadører for Ådalen Retræte.
Der har i alt været afholdt 5 møder i bestyrelsen. Hovedemnet i bestyrelsesmøderne er
retræternes indhold og sammensætningen af det årlige program. Men bestyrelsen skal også
godkende budgettet og større aktiviteter, der sættes i gang. Der er et stigende deltagerantal på
retræterne i takt med at Ådalen Retræte bliver mere kendt. Det er gået hurtigere, end vi har
turdet håbe på. Det fortsætter i 2014 hvor alle planlagte retræter indtil nu er gennemført.
Regnskabet for 2013 er ikke helt i balance. Det havde vi heller ikke budgetteret med. Men
budgettet for 2014 viser et mindre overskud. Dog er vi fortsat afhængig af støtte. Vi har modtaget
ca. 75.000 kr. fra medlemmerne, der kan udnytte, at Ådalen er godkendt til at modtage
fradragsberettigede gaver efter ligningslovens §8a og §12 stk. 3. Samme godkendelse medfører
også, at vi modtager momskompensation på ca. 60.000 kr. Endvidere har vi fået støtte af Tips- og
Lotto midlerne på ca. 60.000 kr. En stor del af støtten fra medlemmerne er målrette som støtte til
forstanderparret Heidi og Johannes aflønning, takket være en kampagne som medlem af
bestyrelsen, Peder Poulsen, organiserede i efteråret.
I det kommende år håber vi at kunne tiltrække støttemidler til en tiltræng renovering af køkkenet,
som var det eneste, der ikke blev renoveret, da hovedbygningen blev ombygget til retræteformål i
2011-12. Der skal bruges ca. 500.000 kr. som søges ved forskellige fonde, bl.a. den nye ELRO fond,
som støtter aktiviteter i det tidligere ELROs forsyningsområde, hvori Ådalen Retræte er
beliggende.
Åge har som led i udbygningen af Ådalens kontaktnet deltaget i kirkedagene i Aalborg i maj 2013,
hvor han afholdt en workshop om retræter sammen med Poul Asger Beck, og i Frikirkenets
årsmøde i november 2013 i Kolding.
Åge sluttede med at rette en varm tak til foreningens nu ca. 250 medlemmer og til Referencegruppens ca. 45 medlemmer for deres opbakning til Ådalen Retræte. Endvidere til kollegaerne i
bestyrelsen og referencegruppen og til de mange frivillige medhjælpere, uden hvis indsats, det
ikke ville være muligt at drive Ådalen Retræte. Sidst og ikke mindst til Heidi og Johannes, som ved
at give sig selv så fuldt og helt, som de gør, er med til at personificere og fastholde den særlige ånd
og atmosfære, som fornemmes og fremhæves af alle der kommer på Ådalen Retræte.
Der var ingen spørgsmål til beretningen, som dirigenten derefter konstaterede var enstemmigt
godkendt af generalforsamlingen.

c. Fremlæggelse af det reviderede regnskab samt budget for det kommende år,
herunder fastsættelse af kontingent
Åge Dragsted gennemgik regnskabets hovedtal, som har været fremlagt på Ådalen Retrætes
kontor til gennemsyn. Endvidere gennemgik han det af bestyrelsen indstillede budget for 2014.
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Såvel regnskab som budget blev enstemmigt godkendt. Generalforsamlingen godkendte dermed
samtidig kontingentet, der uændret er fastsat til kr. 100 pr. år.

d. d. Forslag om ændring af foreningens vedtægter.
Åge Dragsted gennemgik det af bestyrelsen vedtagne forslag til ændring af foreningens vedtægter.
De har væet fremlagt på Ådalen Retrætes kontor til gennemsyn.
Der er foreslået ændringer i vedtægternes pkt. 4.3 og 4.4, 7.1, 7.2, 7.3, 9.0 og 10.2. Alle ændringer
er foranlediget af Skat, som har krævet de berørte forhold afspejlet i foreningens vedtægter som
en forudsætning for at foreningen fortsat kan godkendes til at modtage fradragsberettigede gaver
efter Ligningslovens §8a og §12 stk. 3.
Forslaget til vedtægtsændringerne har derfor været sendt til forhåndsudtalelse hos Skat
Bornholm, der håndterer alle spørgsmål om fradragsberettigede gaver. Skat har svaret, at
forslaget opfylder de krav til vedtægter, som Skat havde påpeget skal imødekommes.
De foreslåede vedtægtsændringer blev enstemmigt godkendt.

e. Indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag.

f. Valg til bestyrelsen
Djan Hyldgaard, Poul Nielsen og Verner Lundbak er på valg. Alle var villige til genvalg og blev
genvalgt.

g. Valg af revisor
Bestyrelsen indstillede genvalg af statsaut. Revisor Jakob B. Ditlevsen, Deloitte, Århus. Han blev
genvalgt.

h. Eventuelt
Der var ingen punkter til drøftelse under eventuelt.
Dirigenten takkede forsamlingen og erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet.

Ålum, Randers, den 22. april 2014

____________________________________
Niels Erik Nielsen, dirigent
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