
 

Referat af generalforsamling i foreningen Ådalen Retræte den 

27.03.2017 
 

Forud for generalforsamlingen var der et foredrag ved Johannes og Heidi Pedersen med titlen ”Er 

retræten blot åndelig wellness eller er der i stilheden et kald til relation – til Gud, dig selv og din næste”. 

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 og frivillige) v. Heidi Pedersen 

Retræter: 

- I januar besøgte Heidi og Johannes retrætestedet Lia Gård i Norge og deltog i en 

inspirationsweekend for retræteledere. Her mødte de ægteparret Harald og Trudi, som 

efterfølgende tog kontakt og tilbød deres frivillige hjælp i et år fra 1. aug frem til 1. juli 

2017 på Ådalen Det har været en kæmpestor hjælp at have dem i huset. Harald har evner 

indenfor viedoproduktion og har lavet en kort præsentationsvideo af Ådalen Retræte. 

Derudover har han oprettet en facebookgruppe og lægger jævnligt nye videospots ud med 

reklame for Ådalens retræter. 

- Vi har gennemført de planlagte 5 dages retræter med få deltagere, men sideløbende har 

der været nogle stykker på individuel vejledt retræte, så huset har været fint fyldt op. Det 

har været nogle gode retræter og vi er opmuntret over at vi lige har afholdt en 5 dages 

retræte med 11 deltagere. 

- Weekendretræterne følger samme mønster som sidste år med retrætelederne Elsebeth 

Dedieu, Ulla Käll, Ele Bonde, Poul Asger og Kirsten Beck, Gunni Bjørsted og Sr. Angela. 

- I september måned udbød vi et 3 dages supervisionskursus for åndelige vejledere og 

medvandrere med underviser Valfrid Botnen fra Norge. Der var 9 deltagere på kurset. 

På Ådalen mødes fortsat en supervisionsgruppe ca. hver anden måned, der praktiserer 

gruppesupervision indenfor åndelig vejledning og medvandring. 

- Ligeledes i september afholdtes der en inspirationsdag med Torborg Alen Lendarts fra 

Norge med temaet ”Gud og det onde”, hvordan håndterer vi livet når vi oplever lidelse og 

smerte? Godt besøgt med ca. 30 deltagere. Meget interessant og aktuelt tema. 

Samme inspiration blev holdt for referencegruppen dagen før. 

 

- Der lød en tak til de frivillige i køkkenet, kontoret og i haven. 
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2. Bestyrelsens arbejde – Åge Dragsted  

Bestyrelsens sammensætning og arbejde 
Elsebeth Dedieu, Karen Stubkjær, Lene Højholt, Peder Poulsen, Poul Nielsen, Verner Lundbak, Johannes og 

Heidi Lind Pedersen, Åge Dragsted 

4 møder: den 09.05 (heldagsmøde) 30.08 og 06.12.2016 samt 08.03.2017.  

Emner i bestyrelsesmøderne  

 Ådalens identitet og videre udvikling –  bestyrelsesdag den 9. maj 2016 
 Program for Karen Eliasens ophold på Ådalen august- oktober i 2017  
 Program 2017 - godkendelse 
 Budget og regnskab (godkendelse) 
 Referencegruppe – Et underudvalg har fået den opdateret. Næste gang den bliver den 24. januar 

2018 med professor emeritus Theodor Jørgensen som taler. 
 Udvidelse af kendskabet til Ådalen Retræte – især i Folkekirken 

- 2 bispebesøg gennemført, Henrik Stubkjær, Viborg Stift og Henrik Wigh-Poulsen, Aarhus Stift. De 
er nu begge med i referencegruppen. 

 Forberedelse af generalforsamling 
 

 Formandsmøder afholdes efter behov sammen med Johannes og Heidi i forhold til mødeplanlægning. 

 

3. Johannes orienterer om det planlagte besøg af Karen Eliasen fra St. Beuno´s i England. 

Karen kommer fra august til oktober. Hun har taget 3 måneders orlov fra st. Beuno´s for at støtte 

og hjælpe os på Ådalen med at få focus på ignatiansk spiritualitet. Hun kommer til at lede et team 

af danske vejledere, der skal vejlede i de åndelige øvelser over 30 dage og 10 dage. 

Herudover vil hun være underviser på 2 forskellige workshops om den åndelige 

samtale/medvandrersamtale og i bøns-og meditationsformer. Temadage ”psykologi og 

spiritualitet” og ”contemplative in action” – indblik der skaber udblik. Inspirationsdage for 

personer, som har besøgt St. Beuno´s eller Loyola Hall. 

Det er en enestående mulighed for Ådalen Retræte at kunne udbyde de forskellige arrangementer 

med Karen. Hjælp gerne med at gøre det kendt og tag evt. en plakat med og hæng op, hvis du har 

nogle steder, hvor det kunne være relevant at hænge den op. 

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

herunder fastsættelse af kontingent 

- Regnskabet for 2016 og budgetforslag for 2017 er fremlagt på Ådalens kontor og Åge gennemgik 

hovedtallene på mødet. 

Regnskab:  

Regnskabet hænger sammen. 

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

specificerede regnskab.  

Budget:  
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Regnskab og budget inklusiv medlemskontingentet blev godkendt.  

 

d. Indkomne forslag 

- Der var ikke indkommet forslag 

 

e. Valg til bestyrelsen 

På valg er Lene Højholt, Elsebeth Dedieu, Peder Poulsen og Åge Dragsted.  De er alle villige til 

genvalg.  Poul Nielsen ønskede at udtræde af bestyrelsen i år selvom han først er på valg til næste 

år.  Da der ikke var andre forslag til kandidater, konstaterede dirigenten, at Lene Højholt, Elsebeth 

Dedieu, Peder Poulsen og Åge Dragsted alle er genvalgt for en toårig periode.  

Bestyrelsen fortsætter med 6 medlemmer og vil bruge det kommende år til at finde en ny 

kandidat, der kan indgå i bestyrelsen. 

 

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  

Poul Asger Beck takkede for at Ådalen Retræte ville ligge hus til hans bog udgivelse først på året og 

gav udtryk for hvor glad han var for at være bruger af stedet. 

Åge gav en stor tak til Johannes og Heidi, bestyrelsen, administrationsudvalget, de frivillige. Han 

rettede en særlig tak til Poul Nielsen for hans tid i bestyrelsen og hans hjælp med at få etableret 

Ådalen Retræte helt fra starten. 

 

 

 ________________________________ 

Richard Krag, dirigent 


