Referat af generalforsamling den 30.04. 2012 i
Foreningen Ådalen Retræte.
a. Valg af dirigent
‐ Villy Fink indstillet og valgt som dirigent.
Villy Fink konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.
b. Beretning om foreningens virke i det forløbne år
‐ Åge indleder og forklarer at beretningen er delt ud på tre personer:
1) Johannes vil afgive beretning om byggeprocessens forløb
2) Heidi vil afgive beretning om de afholdte aktiviteter i 2011 og i 2012 frem til generalforsamlingen
3) Åge vil afgive beretning om bestyrelsens og udvalgenes virksomhed og om, hvad der forberedes at
arbejde med i bestyrelse og udvalg i det kommende år.
1) Johannes citerede fra Sal. 127: ”Hvis ikke Herren bygger huset, bygger arbejderen forgæves”
‐ det er det vi har oplevet her! Det der er sket her, kunne ikke være sket, hvis ikke Gud var med i det. Dybt
taknemmelige, men samtidig må vi erkende, at Gud bruger mennesker af kød og blod, som må stå op om
morgenen og gå ud at arbejde. En stor tak til alle dem, der har været med og hjulpet med at gøre dette
muligt. Der har været så mange, der har ydet en indsats på mange forskellige måder.
Der har været stor velvilje fra eksterne firmaer.
Alle, der har været med til at hjælpe til på arbejdslørdage osv, stor tak til alle jer!
Kaspersen og Krogh, der har tegnet tegningerne til nybygningen – tak for et godt samarbejde til dem.
Tak til gavmilde firmaer: ab stillads, der har bidraget med alt stillads, Balderus Stoleflet : tak for alle de fine
stole, som de har doneret til kirkerummet.
Heidi og Johannes har fulgt deres længsel, de har haft en drøm, som har været med til at gøre dette muligt.
TAK for det!
Det der mangler:
• udenoms arealer som vi regner med at få lavet over sommeren
• nybygningen skal males
• køkkenet og grovkøkkenet skal forbedres.
‐
Disse ting er en dråbe vand i forhold til det, der allerede er sket.
Endnu engang tak til hver enkelt af jer og tak til Gud!
2) Heidi omtalte aktiviteterne sidste efterår inden værelserne er færdige:
• Biblio‐drama: en udvidet form for bibelmeditation. Et fantastisk redskab! Afholdt 2 lørdage.
• Magnus Malm‐retræte sidst i januar 2012: lukket forum for medarbejdere/brugere af stedet samt
bestyrelsen. Dejlige dage.
• Udlejning af lokaler til reflekterende week‐end i retræteleder forløbet Himmelbrønd: en stor og
god oplevelse at kunne dele ibrugtagning af de færdige bygninger med de andre kursister, som
Heidi har delt drømme og visioner med i løbet af de sidste 2 år.
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Udlejning til retræte til Jette Dahl sidst i marts med fuldt deltagerhold på 20 personer
Retræte med Gunni Bjørsted i april, udbudt af Ådalen Retræte

Det er dejligt at opleve, at lokalerne fungerer og vi får mange positive tilbagemeldinger.
Kommende arrangementer:
31. maj: aften med Keltisk spiritualitet, hvor vi får besøg fra Lindisfarne. Gratis adgang.
22. september: Pilgrimsvandring i området omkring Ådalen– kræver tilmelding
11.‐ 16. November en 5‐dages retræte med Poul Asger Beck som retræteleder.
Medlemskaber: BLIV MEDLEM Det koster 100 kr. om året at være medlem af foreningen
3) Åge berettede, at bestyrelsen har haft et rigitg godt samarbejde. En stor del af arbejdet sker i de
forskellige udvalg:
• Administrationsudvalget: tager sig af økonomi. Har været særligt krævende i år, da de også har
taget sig af byggeriet, selvom det er et regnskab for sig selv i form af et anpartsselskab! Der bliver
lavet en lejekontrakt mellem anpartsselskabet og foreningen.
• Informationsudvalget: tager sig af hjemmesiden og trykte flyers m.m.
• Aktivitetsudvalget/retræteudvalget: dette skal være med til at knytte kontakter udadtil, men også
lave programmer for retræter og planlægningen fremad.
Bestyrelsen som helhed arbejdet meget networking, for et opbygge et bredt kontatknet i det danske
kirkelandskab. Til det formål er der etableret en referencegruppe. På hjemmesiden i det menupunkt der
hedder ”Om os” kan reference‐gruppen ses. Der er over 40 personer på denne liste med en bred vifte af
mange kirkeretninger. Disse mennesker har alle sagt ja til, at de gerne vil sige god for Ådalen Retræte og
fungere som vore ambassadører. Der har været stor imødekommenhed. Tanken er at denne gruppe skal
samles en gang om året for at blive informeret om, hvad der foregår her på stedet, og give deres forslag til
videreudvikling af Ådalens retræter.
En af de ting, der har optaget bestyrelsen i den sidste tid, er den fremtidige struktur i arbejdet. Inspiration
fra Kompas lærte os, at der var behov for et yderligere organ til at tage vare på indholdsdelen. Denne
gruppe skal bestå af alle dem, der arbejder med omkring retræterne, og gerne vil bidrage til at skabe
indholdet. Denne gruppe skal samles to gange om året i et døgn ad gangen. Her skal tingene drøftes i
dybden, og vi vil også sammen søge Gud for vejledning og inspiration.
Lidt om Ådalen generelt:
20 kan være på retræte af gangen. Kapacitetsmæssigt er det muligt at have plads til to hold i løbet af en
uge: 1 hold på 5‐dages retræter fra søndag til fredag, 1 hold på weekend retræte fra fredag til søndag. Hvis
der var fuld belægning i 40 uger om året ville det svare til, at 1.600 personer kunne komme på retræte på
et år. Vi vil være glade for at nå 500+ personer i de første år, indtil stedet bliver kendt og efterspurgt.
Målet er ikke at nå et bestemt antal retrætedeltagere, men at styrke den enkeltes vækst i den kristne tro
gennem deltagelse i retræterne. ”Jeg vil lære at kende Kristus” er mottoet på Foreningen Kompass
program. Den samme erklæring kan vi godt bruge som mål for Foreningens Ådalen Retrætes virke. At tage
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på retræter er at give plads til, at den enkelte kan opleve et personligt møde Kristus. Ved at give slip på
dagligdagen og vende koncentrationen mod Gud kan man komme ind til kernen, og den enkelte kan få lov
at opleve at komme ind til Gud og at han kommer til den enkelte.
Tak for et godt fællesskab om arbejdet bestyrelsen. En særlig tak til Ruben og Elisabeth (som stopper i
bestyrelsen) for det arbejde i har bidraget med i den tid i har været med. Arbejdet og sammenholdet i
denne bestyrelse har været noget ganske særligt, som har beriget os alle.
Beretningen godkendtes.

c. Fremlæggelse af det reviderede regnskab samt budget for det kommende år, herunder fastsættelse af
kontingent
‐ John Bach Pedersen fremlagde foreningens regnskab for 2011 og budget for 2012
I 2011 har der endnu ikke været den store aktivitet i foreningen, fordi byggeriet ikke har været færdigt, så
der er ikke så meget at nævne. Regnskabet er revideret af en statsautoriseret revisor.
Opfordring til at tilmelde PBS‐ordning ved medlemsbetalinger!
Angående budgettet for 2012:
Udgifter og indtægter skal ses i forhold til hinanden, for de punkter der står under udgifter (bl.a.
anskaffelser) justeres efter de indtægter der kommer – forhåbentligt kan disse midler skaffes gennem
fonde.
Regnskab, budget og forslag til kontingent godkendtes!

d. Indkomne forslag
‐ Der er ikke indkommet nogen forslag

e. Valg til bestyrelsen
På valg er: Ruben Knudsen, Djan Hyldgaard og Verner Lundbak. Ruben Knudsen ønsker ikke genvalg.
Elizabeth Knox Seith udtræder efter eget ønske af bestyrelsen.
Bestyrelsen indstiller herefter i overensstemmelse med vedtægternes §5.3:
• Genvalg af Djan Hyldgaard og Verner Lundbak.
• Nyvalg af Valg af Elsebeth Dedieu, Vejle (for ét år) og Poul Nielsen, Randers (for 2 år)
Der er ikke indkommet andre forslag (jævnf. vedtægternes §5.2), hvorfor dirigenten kunne konstatere, at
de indstillede er valgt.
Den nye bestyrelse består herefter af: Djan Hyldgaard, Verner Lundbak, Åge Dragsted, Peder Poulsen, Poul
Nielsen og Elsebeth Dedieu. Heidi og Johannes Lind Pedersen er ansat som daglige ledere af retrætestedet.
De deltager begge i bestyrelsesmøderne.
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f. Valgaf revisor
Bestyrelsenindstillergenvalgaf statsaut.RevisorJakobB. Ditlevsen,Deloitte,Århus
Kommpntar:han har væretrevisori det forløbneår og værettil stor hjælpmedat kommei gang
rent
strukurelt.
Genvalgaf revisorgodkendtes.
g. Eventuelt
- intet fra bestyrelsen
- intet fra safen
Referatetgodkendt.
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