Referat fra Ådalen Retrætes generalforsamling den 26.04.11
_______________________________________________________________________________________________
Velkomst ved Johannes Lind Pedersen og rundvisning ved Heidi Lind Pedersen.
Indledning ved Peder Poulsen, der tog udgangspunkt i bogen ”Ansigtets gåde” af Ele Bonde, der bl.a. taler om
kærlighed. Barnets kærlighed og Guds kærlighed. Et retrætested skal gerne være et sted med ubetinget kærlighed.
Peder henviste også til 1. Kor. 13 og havde også stillet et malet ikon af Kristus op, så man i stilhed kunne finde ro i
billedet. Herefter bad vi Fader Vor.
Ad.a.

Valg af dirigent.
Palle Engberg blev valgt som aftenens dirigent, som kunne oplyse at indkaldelsen til generalforsamlingen
var lovligt indvarslet den 11.04.11.

Ad.b.

Formandens beretning, Åge Dragsted.
Åge Dragsted indledte med fakta om bestyrelsens arbejde; at der for 11 måneder siden den 26. maj 2010
var stiftende generalforsamling på Okapivej hos Heidi og Johannes Lind Pedersen, hvor vedtægterne blev
vedtaget og Peder Poulsen, Ruben Knudsen, Elisabeth Knox Seith, Djan Hyldgaard, Verner Lundbak og Åge
Dragsted blev valgt til bestyrelsen. Dagen efter var der konstituering, hvor Åge Dragsted blev valgt til
formand og Heidi og Johannes Lind Pedersen blev ansat som daglige ledere af retrætestedet. De deltager
begge i bestyrelsesmøderne.
Åge Dragsted kom med en opfordring til at man kunne komme med forslag til en anden betegnelse end
”lederpar” til Heidi og Johannes.
Repræsentanter for bestyrelsen, Johannes Lind Pedersen og Poul Nielsen havde i maj‐juni to møder med
foreningens revisor, Jakob B. Ditlevsen fra Deloitte, hvor man drøftede den juridiske organiseringen af
foreningen, ejendomskøbet og byggeprojektet. Det førte til, at anpartsselskabet Ådalen Ålum ApS blev
stiftet. Tegnerne er Heidi og Johannes Lind Pedersen og Poul Nielsen. Selskabet har købt ejendommen Gl.
Viborgvej 400 i Ålum og står for byggeriet. Når værelsesfløjen står færdig, lejer anpartsselskabet
bygningerne ud til foreningen Ådalen Retræte på en langtidskontrakt med forkøbsret. Foreningen skal stå
for møblering og indretning af de lejede lokaler. Anpartsselskabet er et non profit selskab og foreningen
har fuld indsigt i dets økonomi og står for dets administration og bogføring.
Indtægtsgrundlaget for Foreningen Ådalen Retræte vil primært være ved indtægter i forbindelse med
afholdelse af egne retræter, udlejning af lokalerne til andre retræteforeninger og også gennem gaver.
Bestyrelsen besluttede at dele arbejdet ud på 3 udvalg:
Administrationsudvalget tegner Heidi og Johannes Lind Pedersen, Verner Lundbak, John Bach Pedersen,
Knud Kirkegaard og Åge Dragsted. Poul Nielsen følger udvalget som observatør og Djan Hyldgaard følger
med ad hoc.
Opgaverne består bl.a. i administrationssystemet, medlemskartotek, tilmelding via hjemmesiden, PBS
opkrævning af kontingent, regnskab for foreningen og for Ådalen Ålum ApS, dvs. byggeregnskabet.
Derudover bankmøder og finansiering.
Informationsudvalget tegner Heidi Lind Pedersen, Elizabeth Knox Seith, Djan Hyldgaard og Åge Dragsted ad
hoc.
Opgaverne består i oprettelse og drift af hjemmesiden. Derudover er der produceret en flot folder og et
bogmærke. Eksempler blev uddelt til aftenens deltagere.
Aktivitets‐ og retræteudvalget (omdøbt af Peder Poulsen til "Udenrigsministeriet") tegner Peder Poulsen,
Ruben Knudsen, Elisabeth Knox Seith, Heidi og Johannes Lind Pedersen.
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Opgaverne er at beskrive det trosmæssige fundament for Ådalen Retræte, herunder at sikre at det bliver
tværkirkeligt. Etablere eksterne kontakter, bl.a. til foreningen for Sjælesorg og diverse andre. Derudover
planlægge fremtidige retræters indhold.
Til sidst orienterede Åge Dragsted om at SKAT havde godkendt ansøgningerne om fradragsret for gaver til
foreningen efter Ligningslovens §8A og §12, stk. 3.

Johannes Lind Pedersens beretning:
Et ord, der kan opsummere det, Heidi og Johannes har oplevet, er taknemmelighed. Johannes fortæller
hvor stort det er, at de hver dag oplever Guds storhed og natur. Både Heidi og Johannes er taknemmelige
over alle de mennesker, der har været og er en del af det arbejde, der har resulteret i det skønne resultat,
vi kan allerede kan se i dag. Solid organisation med mennesker, der tager ansvar på mange forskellige
måder. Gud har sat flokken sammen og virket det gode samarbejde. Her kan man tale om at ”vandre i
forudberedte gerninger”. Taknemmelig over støtte, både praktisk og økonomisk og ikke mindst bøn.
Hvor er vi så nu? Dagligstuen og mødesalen er klar til at blive taget i brug. Nybygningen er i gang. Der er
gravet ud til sokkel og forventet opstart bliver til nytår.
Johannes fortæller, at foreningen selv vil arrangere retræter, men også leje ud til andre retræter. Stedet er
et retrætested og vil kun blive udlejet til formål, der ikke passer til retrætesammenhænge.
Heidi Lind Pedersens beretning:
Vi er i gang!
•
•
•
•
•
•
•
•

Der har i august været åbent hus arrangement for lokalsamfundet for at informere om stedet. Der
var stor tilslutning, ca. 50 mennesker.
Peder Poulsen har afholdt Pilgrims weekend med overnatning på Ådalen.
Viborg natur pilgrimsforening har ligeledes overnattet på Ådalen.
Formanden for Sønderbæk‐Læsten Husmoderforening har kontaktet Heidi Lind Pedersen for at
høre om stedet. De kommer den 24.08.11 til rundvisning og kaffe.
En lørdag i september 2011 bliver der en 1‐dags arrangement for Evangelisk Alliance.
Pilgrimstur 1. weekend i advent for lokalbefolkningen er på íde‐planet.
Foredragsaftener er på tale ligeledes for lokalbefolkningen.
30. april 2011 afholder Peder Poulsen forårsfest/reception på Ådalen, hvor alle er velkomne.

Personligt deler Heidi Lind Pedersen, at hun har følelsen af, at ”dette her” er mit hjem. Fantastisk at bo lige
midt i bøgeskoven. Være omgivet af japanske kirsebærtræer og oven i købet opleve, at der også er et
tulipantræ. Til sidst fortæller Heidi Lind Pedersen, at de flyttede fra en hængepil, som hun var meget ked af
at skulle skille sig af med for kun at opleve, at her har hun talt op til ti hængepil i Ådalen. Det er en gave fra
Gud at bo her, slutter Heidi Lind Pedersen af med.
Beretningen blev godkendt.
Ad.c

Fremlæggelse af regnskab og budget.
Knud Kirkegaard og John Bach Pedersen står for regnskabet. Årsopgørelse for stiftelsesåret 2010 og
budgetforslag for 2011 blev omdelt til deltagerne og gennemgået af Knud Kirkegaard. Der skal søges
fondsmidler udover indtægter i forbindelse med afholdelse af retræter, lejeindtægter og gaver.
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Fastsættelse af kontingent blev foreslået fastholdt på kr. 100 pr. år.

Regnskabet blev godkendt og budgettet 2011 blev ligeledes godkendt.
Ad.d

Forslag til ændring af foreningens vedtægter.
Der blev foreslået følgende vedtægtsændringer (markeret ned understregning):
Aktiviteter 3.1: Foreningen erhverver eller lejer ejendommen Gl. Viborgvej 400, Ålum, 8920 Randers NV og
forestår dens ombygning og udvidelse til at kunne anvendes til retræteformål.
Generalforsamling 5.2: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.
Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel og kan ske pr. e‐mail ved samtidig offentliggørelse på
foreningens hjemmeside. Forslag om sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på
generalforsamlingen, herunder forslag om medlemmer, der ønskes valgt til bestyrelsen, må inden 1. marts
indsendes til formanden.
5.3: Bestyrelsen indstiller forslag vedr. dagsordenens pkt. a, c, e og f. Bestyrelsen kommenterer evt.
indkomne forslag vedr. pkt. d., herunder evt. indkomne forslag til bestyrelsesmedlemmer.
5.3 og 5.4 Nummeringen ændres til 5.4 og 5.5.
Tegningsregel 8.2: Bestyrelsen kan meddele prokura til den daglige leder. Af meddelelsen af prokura skal
fremgå, hvad prokuraen omfatter.
Det vigtige er, at der er fornødent flertal i bestyrelsen og at sikkerheden er bygget ind i 2/3.
Vedtægtsændringerne blev godkendt.

Ad.e

Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.

Ad.f

Valg til bestyrelsen.
På valg var Peder Poulsen, Elizabeth Knox Seith og Åge Dragsted. Alle 3 blev genvalgt for en periode på 2 år.
Halvdelen af bestyrelsen er på valg hver andet år.

Ad.g

Valg af revisor.
Bestyrelsen indstillede genvalg af Deloiette ved statsautoriseret revisor Jakob B. Ditlevsen.
Jakob B. Ditlevsen blev genvalgt.

Ad.h

Eventuelt.
Chang spurgte, om man kunne komme og hjælpe med byggeriet. Johannes Lind Pedersen fortalte om det
faste team + om arbejdslørdagene, hvor alle er velkomne. De annonceres på hjemmesiden.
Ingen yderligere spørgsmål eller kommentarer, hvorefter dirigenten erklærede generalforsamlingen for
afsluttet. Åge Dragsted takkede Palle Engberg og slutter med at give ordet til Heidi og Johannes Lind
Pedersen, der byder alle på kaffe og kage.

28.04.20113
Referent: Solveig Dragsted
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