Referat af generalforsamlingen den 23.04.13
Johannes Pedersen bød velkommen til de fremmødte 40 personer, og vi sang den herlige
forårsbebuder ”Det dufter lysegrøn af græs”.
Efter sangen gik alle udenfor til afsløring af den smukke sten med Ådalen Retrætes logo udført og
delvis skænket af kunstneren Bent Christoffersen. Bent Christoffersen fortalte, at han har hugget
logoet i en granitsten, der stammer fra Larvik i Norge. Johannes Pedersen rettede en tak til Bent
Christoffersen for den flotte granitskulptur. Den er opstillet ved hovedindgangen, hvor den fra nu
af er med til at byde velkommen på Ådalen Retræte
Sognepræst Lene Højholt, Grenå, holdt aftenens indlæg ud fra Johannes Evangeliet. Lene Højholt
har blandt andet skrevet en bog om Johannes Evangeliet, Vejen. Med udgangspunkt i denne, blev
vi taget med på en spændende vandring igennem Johannes Evangeliet, hvor vi blandt andet fik
indblik i det nære forhold Jesus havde til sine disciple. Lene Højholt var omkring de fleste af de
mange enkeltberetninger i evangeliet og fremhævede samtidig, hvorledes der som en ledetråd
igennem alle beretningerne i Johannes Evangeliet ligger en fortælling om, hvorledes Jesus kalder
disciplene til at følge Ham og tager dem med på en vandring. På vandringen med Jesus udvikles de
fra at være disciple til at blive tjenere, videre til at blive venner og til sidst til at blive brødre, og
dermed også til at blive (Guds) børn.
Johannes Evangeliet beskriver en trosrejse, en medvandring og fortælling om livets betydning og
nødvendige afhængighed til Gud. En trosvej der fører os til kilden, Jesus og Gud selv. Tak for
spændende indlæg til Lene Højholt.
Herefter blev der serveret kaffe og herlig hjemmebagt kage.

Generalforsamlingen
Ad a. Valg af dirigent
Richard Krag blev valgt til dirigent og orienterede om, at generalforsamlingen var korrekt
indvarslet. Richard styrede os igennem aftenen på elegant vis.

Ad b. Bestyrelsens beretning
Beretningen var opdelt i tre afdelinger, hvor forstanderparret, Johannes og Heidi Pedersen, og
formanden, Åge Dragsted, fremlagde hver deres del.
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Johannes var taknemmelig til Gud og til alle de personer, der har stillet sig til rådighed for at gøre
det muligt at få Ådalen Retræte til at køre.
Rammerne på Ådalen fungerer fantastisk, og det har været spændende at opleve, hvordan
forskellighed af mennesker og kirkebaggrunde har kunnet fylde stedet med små og store grupper.
Heidi fortalte om de mange retræter, der allerede er afviklet siden starten i 2012. Det har dels
været de første af Ådalens egne retræter og dels mange andre eksterne kirker/grupper, der har
lejet sig ind på Ådalen for at afholde deres egne retræter eller andre arrangementer på stedet. Det
har f. eks været præstemøder, menighedsråd, uddannelsesaktiviteter m.v.
2013 byder på et stort program af Ådalens egne retræter og mange forskellige andre retræter og
arrangementer, der afholdes af retræteledere, kirker og kirkelige organisationer, foreninger m.v.
Der har i de første måneder af 2013 været afholdt to af Ådalens egne retræter med henholdsvis 20
og 21 deltagere.
Besøg Ådalen retræte hjemmeside http://www.aadalenretraete.dk/index.php/kalender og orienter
dig om de mange forskellige tilbud i 2013.
Åge berettede om bestyrelsens arbejde. Bestyrelsens medlemmer er Elsebeth Dedieu, Djan
Hyldgaard, Peder Poulsen, Poul Nielsen, Verner Lundbak og Åge Dragsted. Heidi og Johannes Lind
Pedersen deltager altid i bestyrelsesmøderne. Åge fortalte, at bestyrelsen ser det som sin vigtigste
opgave, at de dejlige fysiske rammer på Ådalen Retræter udfyldes med indholdsmæssige rammer,
der giver muligheder og inspiration for mennesker til at udvikle deres personlige gudsforhold og
opleve at komme Gud nærmere.
I det mere praktisk betonede arbejde støttes bestyrelsen af administrationsudvalget, der
koncentrerer sig om den økonomiske drift af stedet, budgetter og regnskab m.v. I
administrationsudvalget sidder Heidi og Johannes Lind Pedersen, Verner Lundbak, John Bach
Pedersen, Knud Kirkegaard og Åge Dragsted. Arbejdet med PR og hjemmeside, fremstilling af
informationsfoldere m.v. udføres af informationsudvalget, der består af Djan Hyldgaard og Heidi
Lind Pedersen.
Derudover orienterede Åge om Ådalen Retrætes referencegruppe. Referencegruppen tæller i
øjeblikket 45 personer fra forskellige kirker og organisationer i hele landet og enkelte fra udlandet.
De fungerer som ambassadører for Ådalen Retræte og støtter os ved at stille deres navn til
rådighed og ved at fortælle om Ådalen Retræte i de sammenhænge, hvor de har deres daglige
virke. Navnene på referencegruppens medlemmer kan læses på Ådalens hjemmeside under feltet
”Om os”.
Der bliver afholdt et møde med referencegruppen én gang om året. Sidste år var den 25. august
2012 med Mikael Løwegren som gæstetaler. Han er præst i Svenskakyrkan og redaktør af den
svenske retræteforening Kompass årsskrift Polanco. I år er det den 3. september 2013, hvor
retrætelederen og musikeren, Ulla Käll, fra Norge kommer og bl.a. fortæller om musikkens
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betydning i retræterne. Ulla Käll har udgivet mange CD-ere med kontemplativ musik til brug i
retræter og til egne stille stunder.
Udover de nævnte grupper er også koblet et team til stedet. Dette team består af vejledere og
retræteledere. Teamet mødes ligeledes to gange om året med bestyrelsen til et team-døgn.
Formålet med døgnet er at udvikle og styrke relationerne og fællesskabet mellem dem, der er med
til at forme retræterne på Ådalen.
Åge orienterede også om vigtigheden af at bestyrelsen repræsenterer og virker for at gøre Ådalen
Retræte kendt udadtil. Han nævnte i den forbindelse blandt andet deltagelsen i Frikirkenets
årskonference i november og i den svenske retræteforeningen Kompass årsmøde i Sverige i
januar. I Kr. Himmelfartferien i maj måned medvirker Poul Asger Beck og Åge Dragsted ved en
workshop om retræter ved Kirkedagene i Aalborg.
Medlemstallet vokser støt og tæller p.t. 178 medlemmer. Det koster stadig kun 100 kr. at være
medlem af foreningen Ådalen retræte.
Til sidst i beretningen takkede Åge for den store deltagelse og opbakning fra rigtig mange
mennesker til Ådalen Retræte og takkede særligt Heidi og Johannes for deres store indsats og
arbejde for stedet.
Beretningen blev godkendt ved håndsoprækning.

Ad c. Regnskab og budget
Det reviderede regnskabet blev gennemgået af John Bach Pedersen. Det af bestyrelsen indstillede
budgetforslag blev gennemgået af Åge Dragsted. Kontingentet foreslås uændret til kr. 100 pr. år.
Oversigt over 2012 regnskabets hovedposter og budgetforslag 2013 vedlægges i kopi til
orientering.
Regnskabet blev godkendt ved håndsoprækning.

Ad d. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

Ad e. Valg til bestyrelsen
På valg til bestyrelsen var Elsebeth Dedieu, Peder Poulsen og Åge Dragsted, der alle var villige til
genvalg.
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Alle blev genvalgt ved håndsoprækning og valget blev godkendt.

Ad f. Valg af revisor
Revisor Jakob B. Ditlevsen, Deloitte, Århus var villig til genvalg.
Jakob B. Ditlevsen blev genvalgt ved håndsoprækning og valget blev godkendt.

Ad g. Eventuelt
Der var ingen punkter under eventuelt.

Åge Dragsted takkede Richard Krag for god ledelse af generalforsamlingen og alle fremmødte for
deltagelse i mødet og medvirken.

_______________________________________
Richard Krag, dirigent
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