Referat af generalforsamling i Foreningen Ådalen Retræte d. 2. april 2019
Forud for generalforsamlingen var der et foredrag ved Claus Søndergaard, med temaet
”Gennem stilheden tilbage til et virksomt liv.” Claus Søndergaard er kendt for bogen ”Tro, stress
og depression i verdens lykkeligste land” fra 2017. Bogen indeholder Claus’ personlige og faglige
refleksioner og perspektiveringer i forhold til dét, at være ramt af stress og svær depression.
Åge Dragsted bød som formand for bestyrelsen velkommen til generalforsamlingen

a. Valg af dirigent.
Villy Fink blev enstemmigt valgt til dirigent.
Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlige indkaldelse

b. Beretning om foreningens virke i det forløbne år.
Beretningen var opdelt i indlæg fra Heidi, Åge og Johannes.
Beretning v. Heidi som redegjorde for afholdte arrangementer, egne retræter og udlejning.
Forening Ådalen har nu været i gang i 7 år. Hvordan beretter man om et helt år på få minutter?
Når man bor og lever her til daglig, opleves det nogle gange, som om tingene går ud i ét og glider
over i hinanden. Men ved et tilbageblik på året kan følgende fremhæves:
Overordnet har vi haft god søgning til efterårets retræter mellem 15 og 20 deltagere.
Forårets retræter har været små hold med 7-12 deltagere, men til den kreative retræte, der
kommer nu her i april, har vi måttet oprette venteliste til (max 15 deltagere).
Sidste sommer, fra midt i juni indtil sidst i august oplevede vi det meget stille her. Mere stille end
vi har erfaret de tidligere år. Vi fik meget få henvendelser og næsten ingen tilmeldinger i en meget
lang periode. Vi begyndte at blive lidt nervøse for vores eksistens. Men da vi nåede efteråret, blev
vores bekymringer gjort til skamme!
Vi oplever, at vi, ligesom alle andre, må øve os i at lægge tingene i Guds hænder og tro på, at vi
skal være her og drive dette sted, så længe vi oplever Gud giver det, der skal til for at stedet her
hænger sammen: tilmeldinger, udlejninger, kræfter, frivillig hjælp osv, osv.
5 dages retræter: Stadig små hold. Men vi har afsluttet 2 forløb af 5 dages retræterne over 3 år. Et
hold i september og et hold i marts i år. Det er meget opmuntrende tilbagemeldinger vi får fra
deltagerne på disse retræter.
De Åndelige Øvelser (DÅØ-10 dg). Udbydes 2 gange om året, som regel januar og september.
Individuelle vejledte retræter: udbydes sideløbende med både de fleste 5 dages retræter og DÅØ.
Muligt at vælge det antal dage, der passer én. Større søgning til disse retræter.
Manderetræte m. Ruben, Peder, Johannes. Afholdtes for anden gang i februar måned. God
søgning til denne specifikke form for reræte.
Nye tiltag: St. Bededags retræte i samarbejde m. Areopagos og Korsvej. Udbydes for første gang i
maj 2019.
Andre arrangementer
Vi har haft flere foredragsaftener for Lions club, Ymens club og Innerwheel (damerne i Rotary),
hvor der spises aftensmad, vi fortæller vores historie om tilblivelsen af retrætestedet og fortæller

om, hvad vi laver her, forklarer hvad en retræte er og slutter med en lille andagt eller en sang. Stor
interesse og spørgelyst.
Køkken: Birthe Olesen fastansat fra februar 2018. Sygemeldt i 3 mdr. pga knæoperation fra 22. okt
og er lige nu tilbage på fuld tid.
Frivillige
Ikke samme behov i køkkenet efter Birthe er blevet fastansat. Men stadig brug for en medhjælper,
når der er større hold. Og stadig brug for hænder til udenoms ting, som rengøring og havearbejde.
En bekendt fra Randers er gået på pension fra årsskiftet og har givet meget tid på Ådalen.
Marianne Langdal: Frivillig, som er her i 1-2 måneder og hjælper til med alt forefaldende. Kæmpe
gave.
Pia Pedersen: Sognepræst i Ellevang kirke i Århus har fået studieorlov og vil hjælpe til her på
Ådalen i 3 måneder fra sept.-november. Hende og hendes mand skal bo i nabohuset.
Hjemmeside: John B. Petersen har opdateret og fornyet vores hjemmeside, og hjulpet til bedre
overskuelighed og gjort det lettere at administrere tilmeldinger. Stor tak til John.
Regnskab: Tove har været syg det meste af et år, og har ikke kunnet ordne regnskabet. Heidi har
varetaget regnskabet i denne periode. Tove er ved at melde sig lidt på banen igen.
Udlejning:
Menighedsråd/medarbejderdøgn – flere forespørgsler
Præstegrupper på hverdage
Andre retræteledere, der afholder retræter
Beretning v. Åge
1. Bestyrelsens sammensætning
Elsebeth Dedieu, Karen Stubkjær, Lene Højholt, Peder Poulsen, Verner Lundbak, Åge
Dragsted foruden Johannes og Heidi Lind Pedersen. Der er afholdt 4 møder i 2018-19,
siden sidste generalforsamling. Heraf et heldagsarrangement med billedkunstner Karsten
Auerbach som inspirator til en kreativ proces, hvor udfordringen var at male nogle af vores
tanker.
2. Administrationsudvalg
Poul Nielsen, Knud Kirkegaard, John B. Petersen, Tove Petersen, og Åge Dragsted foruden
Johannes og Heidi Lind Pedersen. Mødes 2 gange om året forinden et bestyrelsesmøde.
3. Formandsmøder
Johannes, Heidi og Åge afholder møde forud for bestyrelsesmøder, hvor dagsorden
udarbejdes og drøftelse af diverse ledelsesspørgsmål.
4. Referencegruppe
Der blev inviteret til en samling d. 19. juni 2018 for medlemmer i referencegruppen,
bestående af ca. 50 personer, der repræsenterer store dele af det danske kirkeliv.
Foredragsholder proffessor emeritus Erik A. Nielsen, der fortalte om billeddannelse i
Bibelen.
5. Sag fra skattestyrelsen
Vi modtog i februar et brev for skattestyrelsen om bortfald af Ådalens godkendelse til at

modtage fradragsberettigede gaver i efter ligningslovens §8A og§12. Dette er en
konsekvens af ændrede regler for trossamfund. Åge rettede henvendelse til
skattestyrelsen og udarbejdede en redegøre for Ådalens tilknytning til folkekirken og
anerkendte trossamfund som økumenisk forening. Vi skulle herefter kunne godkendes efer
de nye regler som en religiøs forening. Vi kan forvente at få et skriftelig svar om ca. 3 uger.
6. Frivillige: Stor tak til de frivillige i bestyrelse, administrationsudvalg, retræteledere, praktisk
hjælp mm.
Beretning v. Johannes
De åndelige øvelser (DÅØ): Vi udbyder DÅØ i deres fulde længde over 30 dage igen i år fra sidst i
august til sidst i september. Det er en stor satsning for os, men det er en form, som vi er glade for
at udbyde og det findes kun ganske få steder i Skandinavien. Vi er et team på 6 vejledere, som
leder denne retræte. Hver enkelt retræteleder gør det frivilligt. Johannes retter en stor tak til hver
og én, som giver deres tid til dette vigtige arbejde.
Byggeprojekt:
Orientering om igangværende og kommende projekter.
- Kælderen i nabohuset skal totalrenoveres. Udgravning er nu overstået.
- Ny græsplæne etableres ved nabohuset
- Maling af sydfacade på værelsesfløjen
- Etablering af pavillon på højen ved siden af hovedbygningen, her efterlyses 4-5 mand, som
vil påtage sig denne opgave med at slæbe materialer op på højen.
Vi vil udsende nogle konkrete datoer i en kommende nyhedsmail.

c. Fremlæggelse af det reviderede regnskab samt budget for det kommende år,
herunder fastsættelse af kontingent
- Regnskabet for 2018 og budgetforslag for 2019 er fremlagt på Ådalens kontor og Åge gennemgik
hovedtallene på mødet.
Regnskab:
Regnskabet hænger sammen med et lille overskud.
Regnskabet bliver offentliggjort på hjemmesiden + medlemmer har mulighed for at se det
specificerede regnskab på kontoret.
Budget:
Regnskab og budget inklusiv medlemskontingentet (uforandret 100 kr.) blev godkendt.

d. Indkomne forslag
- Der er ikke indkommet forslag

e. Valg til bestyrelsen
På valg er Lene Højholt, Elsebeth Dedieu, Peder Poulsen og Åge Dragsted.
Lene Højholt ønskede ikke genvalg. Lene modtog stor tak for sin tid i bestyrelsen.
Som nye i bestyrelsen blev Claus Søndergaard og Pia Elisabeth Pedersen indstillet til valg.
Da der ikke var andre forslag til kandidater, konstaterede dirigenten, at disse to vælges ind i
bestyrelsen og de øvrige 3 bestyrelsesmedlemmer er genvalgt for en toårig periode.

f. Valg af revisor

Bestyrelsen indstiller genvalg af revisionsfirmaet Deloitte, Århus.
Der har været indhentet tilbud fra en anden revisor for at se, om det kunne gøres billigere, men
det har ikke været tilfældet, hvorfor Deloitte, Århus blev genvalgt. Det sker bl.a. for at bevare
kontakten til statsaut. revisor Jakob B. Ditlevsen, der selvom han ikke længere deltager i revisionen
af Ådalens regnskab fortsat er tilgængelig, hvis der opstår behov for hans råd.

g. Eventuelt
Poul Asger Beck gør opmærksom på sin nye bogudgivelse ”Tag ånden ved hånden,” som kan købes
i Ådalens bogsalg.

Referatet godkendt:

________________________
Villy Fink, dirigent

