Referat fra Bestyrelsesmødet, juni 2016 i Ringsted.
Deltagere:
Vibeke Mørdrup
Troels Beck
Erik Staffeldt
Tone Kirkeby
Henrik Friediger
Leon Johansen
Grethe Dyrby
Poul Brasch
Carsten Maegaard
Henrik Rønne
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1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde er lagt på hjemmesiden.
2 a. Orientering fra formanden:
Nordisk møde:
Vibeke og Tone har deltaget i konference i Trondheim vedrørende Den europæiske
kulturvej, St. Olav-ruten. De fik en del kontakter og nu er vi med, fremover i dette forum.
Det aftaltes at vi tager kontakt til den danske afdeling: "Foreningen danske Kultur- og
Pilgrimsveje" (Skt. Olavs foreningen) med henblik på afklaring af status. Troels kontakter
Uffe Westerberg (Roldskov kommune) og Andreas Blinkenberg. Nyt tiltag evt. hospitaleros-ophold på pilgrimsgården i Trondheim.
Pilgrimscentret på Lolland indviet:
Foreningen deltog med vandregruppe og vi giver en gave: Et Danmark kort med
indtegnede pilgrimsruter. Også på vej: Nyt pilgrimshus i Sakskøbing via menighedsrådet,
mulighed for overnatning der. Vibeke: Vi har brug for en sti-gruppe på Lolland-Falster,
vi bør forsøge igen.
Viborg Domkirke:
Vibeke har fået 'grønt lys' til at vi kan lægge en bronze-muslingeskal i jorden foran kirken.
Carsten/Grethe følger op.
Brevkort kampagne:
Ud fra idé af Poul Brasch har en arbejdsgruppe med Pilo Drescher og Peter Glunz, fået
taget nogle stemningsmotiver / vandremotiver. På grund af afbud i sidste øjeblik fra PB
nåede vi ikke at behandle postkortene på mødet, men oplægget er eftersendt til
bestyrelsen, og resultatet ser rigtig godt ud. Hvert enkelt kort har et kort budskab og
henviser til at der kan hentes yderligere information om pilgrimsvandring på vores
hjemmeside. Der bliver trykt 10.000 expl. af hver af de 6 kort. Friluftsrådet er ansøgt og
vi har netop fået bekræftet at vores ansøgning har nydt fremme med kr. 40.300,-.

Ny hjemmeside:
Bestyrelsen har besluttet at arbejde på at få en ny hjemmeside. Vibeke: Der er sket nyt
inden for teknologien, vi vil godt at vi fik revideret tekstmængden og gerne med nye
externe øjne. Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af: Vibeke, Henrik, Tone, Peter,
Erik samt Pilo Drescher og extern deltager: Jens Knudsen fra "Cubit Medialine,
Frederikssund".
Bestyrelsen ser gerne en enklere hjemmeside, hvor flere "redaktører" kan gå ind og
rette og skrive på hjemmesiden. Endvidere peger Peter på at teksterne fra hjemmesiden
bør tilpasses, så de kan læses via en smartphone.
Systemet 'WordPress' er det, der arbejdes videre med.
Der ligger et stort arbejde i at gennemgå siderne og overveje sprog og brugervenlighed.
På bestyrelsesmødet blev nogle ideer til opbygning gennemdrøftet og kommenteret.
Pilo opfordres til at gå med i en redaktørgruppe bestående af: Erik, Henrik og Pilo.
Ansvarlig for hospitaleros afsnittet: Tone & Carsten. Boganmeldelser: Gitta. Der søges
i stigruppen en person, som vil være skrive om sti-aktiviteterne.
2b. Nyt fra sekretariatet
Regnskab gennemgået, det ser fint ud. I og med arbejdet med ny hjemmeside er startet
vil der komme nye udgifter, der ikke er budgetteret.
Peter omtalte forestående porto-ændringer. Pris for "quick-forsendelse" af pilgrimspas,
hæves igen.
2c. Hospitaleros
Tone: Vi har haft mange af sted på herberget i Astorga, færre har valgt Triacastella.
For 2017 kommer der sikkert også mulighed med at tilmelde sig dels Grado på "primitivruten", dels pilgrimshuset i Trondheim.
2d. Bladet
Henrik informerede om god stofmængde til næste nummer af PILGRIMMEN.
Efterlyser mere stof vedr. "omveje-oplevelser" på pilgrimsvandringer.
Tone/Erik sender artikel vedr. Maribo-indvielsen.
2c. Stiudvalget
Troels: Vi har på ny haft møde dels med teknisk udvalg i Nyborg Kommune, dels med
Odense Kommune, for at få den officielle tilladelse til afmærkning af ruten over Fyn.
Afventer fortsat svar, har rykket på ny.
Som anført tidligere i referatet har vi fået bevilget kr. 40.300,- dels til ny postkort
kampagne, dels til videre afmærkning af stiruter.
Vibeke: Vi har brug for en ny leverance af folie-mærker.
Vibeke: Vi mangler meget overnatningssteder undervejs på vores ruter. Troels foreslog
at der nedsættes en "logi-gruppe" som bør kontakte lokale foreninger i de byer hvor vi
finder det ville være godt med en overnatningsmulighed (tæt på ruten med ca. 20 km
mellem hvert sted), kontakt til borgerforeninger og
idrætsforeninger. De har som lokale, bedre kendskab til hvor der måske kunne være en
mulighed!

3. Generalforsamling i Ringsted, oktober 2016
Lørdag 29. oktober i Pavillonen v. biblioteket/hallen. Indhold og tidsplan gennemarbejdet.
Tema i år: Hærvejen gennem Jylland. Oplægsholder Henrik Tarp. Endvidere kontaktes
Andreas Blinkenberg for også at medvirke (Troels kontakter). Anden del bliver med
følgende grupper: 1) Nye pilgrimme (Vibeke). 2) Hjem fra Caminoen og hvad så? (Henrik
Rønne). 3) Din rygsæk -og kroppen (extern/troels) 4) Hospitaleros (Tony/Carsten)
5) Middelalder-pilgrimsmusik (Leon). Leon undersøger pris for evnt. overnattende
deltagere der kommer langsvejs fra! Opfølgning på foto-konkurrence samt præmier.
4. Vandringer
Der er tilmeldt ca. 25 deltagere til Jelling-arrangement i august.
5 Drøftelser til nye tiltag i 2017
"Pilgrimshistorien" drøftede vi videre, hvordan samler vi op, hvem og hvornår.
Peter pegede på at der på den nye hjemmeside bliver mulighed for "en Wiki-rubrik"
hvor alle kan bidrage og dermed opsamle stof.
Vi vil at tilrette en 3-dages vandring på Fyn i lighed med Roskilde og Jelling.
En vandring fra Göteborg til Varberg/Hälsingborg undersøges (Peter)
Et besøg i Lutherstadt/ Wittenberg blev kort drøftet. Nok for stor trængsel der i jubilæumsåret, så evt. først i 2018.
6. Diverse
Brandfælder: Carsten har modtaget enkelte mails vedr. "brandfælder" (typisk tag-etager)
på herberg i Spanien. Der arbejdes videre med kontakt til herbergerne.
Små flyvers: Eli Lykke har lavet nogle fine 'visitkort' med foreningens logo og tekst, som
pr for de sjællandske pilgrimsruter. Brev sendes om, at det bør ske i et samarbejde med
bestyrelsen.
Næste møde: Jelling, torsdag 25. august kl. 12.00
Ref: Troels.

