
 

Referat af generalforsamling i foreningen Ådalen Retræte den 

12.04.16 
 

Forud for generalforsamlingen var der et foredrag ved Poul Asger Beck med titlen ”Med håb går vi 

livet i møde”. 

Velkomst til generalforsamling v. Åge. 

a. Valg af dirigent 

Richard Krag – god ven af huset og medlem af foreningen fra dens start –  blev enstemmigt valgt til 

dirigent. 

Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlige indkaldelse 

b. Beretning om foreningens virke i det forløbne år v. Åge Dragsted (formand) og 

Johannes og Heidi Pedersen (forstanderpar)  

1. Året der er gået (arrangementer, frivillige, køkken og renovering) v. Heidi Pedersen 

Retræter: 

- Fem-dagsretræter: forløb III af det treårige forløb blev gennemført i november 2015. 9 

deltagere har gennemført alle 3 retræteforløb. Det har været en stor glæde for Johannes 

og Heidi at se den drøm, hvormed de har startet retrætestedet, blive til virkelighed. Det er 

stadig en udfordring at få udbredt kendskabet til 5 dages retræterne. 

Sideløbende med fem-dagsretræterne udbydes individuelt vejledte retræter – de er godt 

besøgt. 

- Weekend-retræter: forskellige typer af retræter udbydes af forskellige retræteledere (Poul 

Asger og Kirsten Beck – Taizé retræter og kreativ retræte, Gunni Bjørsted – med oplæg til 

inspiration og bibelmeditation, Søster Angela – meditativ dans, Ele Bonde – bibliodrama, 

Elsebeth Dedieu– Kristuskransen, Ulla Käll– musik retræte). Deltagerantallet varierer 

mellem 6-20 deltagere. Der gøres meget for at gennemføre på trods af lave deltagertal, da 

dem der deltager får gode oplevelser uanset antallet. 

Frivillige 

Samling for frivillige d. 2. feb: Heidi fortæller at Ådalen Retræte er privilegeret ved at have mange 

frivillige, der varetager forskellige typer opgaver. Arbejdet var ikke muligt uden de frivilliges 

bidrag.  

Køkken  

Der har været behov for mere hjælp i køkkenet – Ingelise Winkler er blevet deltidsansat, og 

arbejder primært fredage, lørdage og søndage.  

Johannes og Heidi har afprøvet at være væk fra huset to weekender, hvor der har været retræter. 

Det er gået godt.  
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Renovering af køkken 

LAG-midler blev bevilliget til renovering af køkken dagen før arbejdet gik i gang d. 15. juni 2015. 

Der blev lukket ned i to måneder sommeren over, hvor køkken m.m. blev renoveret. Projektet gik 

rigtig godt takket være 800 timers arbejde fra frivillige. 

 

2. Overordnede betragtninger - Johannes Pedersen  

Siden opstarten i 2012 har stedet været i en etableringsfase. Nu opleves det at være blevet et 

retrætested, der er kendetegnet ved det, stedet gerne vil være kendt som:   

Et økumenisk åbent sted, der danner rammerne omkring stilhed og fordybelse i den kristne 

tradition. 

Det er et sted med rummelighed og der tales mange ”sprog”. Når folk forlader stedet, kommer der 

mange forskellige udtryk i beskrivelsen af, hvad de har oplevet i deres tid på retræte: der er en god 

ånd, god energi, god atmosfære  et sted hvor man møder sig selv, Gud og hinanden. 

Dette år er der gjort mange erfaringer – det er ikke bare gået glat. Hvad står vi overfor? Vi ønsker 

at bevare den rummelighed, åbenhed og forskellighed, der er på stedet. Men samtidig også tænke 

over fundamentet – hvad er det, vi hviler på?   

Ignatiansk spiritualitet er til stor inspiration for Ådalen Retræte - ”Handlinger bliver båret af det 

indre liv”.  

I årene efter 2014, hvor vi havde besøge fra Loyola Hall, har der været et ønske om at genoptage 

samarbejdet med dem. Der er nu åbnet en mulighed for at Karen Eliasen fra St. Beunos (som 

aktiviteterne på Loyola Hall flyttede til i 2015) kommer og vil være tovholder og superviser af 

længerevarende retræter og forskellige workshops på Ådalen Retræte i sensommeren 2017.    

Det vi beder og længes efter er, at alle, der er tilknyttet til/besøgende på Ådalen Retræte må 

opleve at vokse sammen til Guds større ære.  

 

3. Bestyrelsens arbejde – Åge Dragsted  

Der har været afholdt to møder i året, der er gået.  

Administrationsudvalget tager sig af økonomien.  

Formandsmøder, hvor formanden afholder møder med forstanderparret. Her tages beslutninger 

om mere ad hoc sager.  

Praktiske ting: Økonomi og budgetter godkendes, hvad der skal ske fremadrettet - hvad skal vi 

gøre for at blive kendt af flere. 

Bestyrelsen ønsker at nå op til at få udfyldt flere pladser i de kommende år. Det skal afstemmes 

hvordan der skal ’markedsføres’ – det skal komme indefra. Kendskabet til stedet kommer via 

mund til mund formidling.  
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Økonomien hænger sammen – målet er ikke overskud. Bestyrelsen er glade for at se, alt hvad der 

sker fra stedet, og ønsker at endnu flere skal få lov at få del i oplevelsen. 

Dirigenten takkede for beretningen og gav ordet frit til kommentarer og spørgsmål. 

Ingolf kommenterede:  

Præster skal uge efter uge give videre til andre, men hvor får de selv fyldt på? Så Ingolf blev selv 

opfordret til at afholde retræter for præster.  

Som Ingolf kender det i Sverige er mange kirkelige medarbejdere afsted på retræter – det ønskede 

han at gøre noget ved i DK. Han arbejder på det og kommenterer til Johannes’ ønske om, at det 

skal komme af sig selv: Ja, men der kan også arbejdes aktivt på at udbrede kendskabet. 

  

c. Fremlæggelse af det reviderede regnskab samt budget for det kommende år, 

herunder fastsættelse af kontingent 

- Regnskabet for 2015 og budgetforslag for 2016 er fremlagt på Ådalens kontor og Åge gennemgig 

hovedtallene på mødet. 

Regnskab:  

Regnskabet hænger sammen. 

Regnskabet bliver offentliggjort på hjemmesiden + medlemmer har mulighed for at se det 

specificerede regnskab.  

Budget:  

2016 bevares samme pris, der har været uændret i 4 år. Men i 2017 lægges 50 kr. oven i hvert 

gæstedøgn. Der er regnet med et uændret medlemskontingent på 100 kr. 

Regnskab og budget inklusiv medlemskontingentet blev godkendt.  

 

d. Indkomne forslag 

- Der var ikke indkommet forslag 

 

e. Valg til bestyrelsen 

På valg er Djan Hyldgaard, Poul Nielsen og Verner Lundbak.  Poul Nielsen og Verner Lundbak er 

villige til genvalg. Djan har været med i bestyrelsen fra starten og har været til stor hjælp, ikke 

mindst med PR, layout og hjemmeside. Djan har valgt at stille sin plads i bestyrelsen til rådighed, 

men fortsat tage hånd om PR. Bestyrelsen udtrykker stor taknemmelighed til Djan for det store 

arbejde han har gjort som en del af bestyrelsen.  
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Til den ledigblevne plads i bestyrelsen indstiller bestyrelsen valg af sognepræst Karen Stubkjær1, 

Viborg. 

Karen præsenterer sig selv:  

Hun har lært Ådalen retræte at kende gennem en retrætelederuddannelse for folkekirkepræster – 

ser stedet som en gave til folkekirken. Har en drøm om at udbrede fænomenet til den danske 

folkekirke.  

Valg:  

Da der ikke var nogen modkandidater blev Karen Stubkjær valgt og Poul Nielsen og Verner 

Lundbak genvalgt for to år.   

  

g. Valg af revisor 

Bestyrelsen indstiller genvalg af statsaut. Revisor Jakob B. Ditlevsen, Deloitte, Århus 

Der var ingen andre forslag, hvorfor Revisor Jakob B. Ditlevsen, Deloitte, Århus blev genvalgt. 

 

h. Eventuelt  

Kommentar fra Claus (bruger af stedet). Han fortalte, at han har været på to retræter på Ådalen og 

oplever, at der er en god ånd på stedet. Det er et godt sted, og der gøres et godt stykke arbejde. 

Tak for at stedet er som det er, og fungerer som det gør.   

 

 

 

 ________________________________ 

Richard Krag, dirigent 

                                                           
 
1 Karen Neergaard Stubkjær, f. 1958, cand.theol. og præst i Den danske Folkekirke, bosiddende i Viborg, gift 

og mor til 4 voksne børn. Jeg har været præst siden 1988 og er blevet mere og mere optaget af, at vi som 
mennesker (og kirke) har brug for både ”indånding” og ”udånding”. De gamle munke udtrykte det sådan: ”ora 
et labora” (bed og arbejd). Til det at trække vejret ind hører daglig stilletid, men også længere perioder med 
tilbagetrækning, som f.eks. pilgrimsvandring og retræte (har taget kursus i pilgrimsledelse i Vadstena og i 
retræteledelse fra Præstehøjskolen). Jeg opdagede i januar 2015, at Ådalen findes! Et vidunderligt sted, som 
jeg gerne vil være med til at udbrede kendskab til og brug af.    
 


