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REFERAT  fra Bestyrelsesmøde den 04.09.2020 
 
Sted: Hannas sommerhus, Fjordskrænten 42, Kalundborg kl. 14.00  
Tilstede: Vibeke, Carsten, Troels, Tone, Rikke, Hanna, Bøje, Jacob, Yvonne. 
Fraværende med afbud: Kenni 
Ordstyrer: Hanna 
Referent: Carsten og Rikke 
 
 
DAGSORDEN: 
 
1.0 Prioriterede emner 
1.1 Evt. Bemærkninger til sidste referat. Ingen. 
1.2 Udsat fra sidst: Lange og mange mails om en sag bør ikke rundsendes til alle, men til én 
kontaktperson, som melder sig fra sag til sag. 
 
1.3 Årsmøde 2020 i Slagelse  
1.3.1 Coronarestriktioner med min. én meter mellem siddende deltagere betyder, at der ikke 
er plads til mere end ca. 50 i Antvorskov Kirkecenter. Spørgsmålet er, om vi skal begrænse 
deltagerantallet til 50 eller udskyde årsmødet. 
Vedtaget at udskyde generalforsamling og årsmøde til ultimo oktober 2021 i Slagelse. 
1.3.2 Vi vedtog på sidste møde at foreslå generalforsamlingen at hæve kontingentet med 
10%. Kontingentet ændres ikke inden næste generalforsamling. 
 
2.0 Kommunikation 
2.1 Hjemmesiden  
2.1.1 Kenni arbejder på at forbedre selve opsætningen 
2.1.2 René arbejder på at lægge nyheder ind, men ikke at omredigere. 
Der har været nogle indkøringsproblemer, som skal løses.  
Bestyrelsens beslutning er, at Kenni står for ”alt det bag ved” -maskinrummet, samt at styre 
indmeldelser og pasbestillinger.  
René skal lægge artikler og billeder samt redigere layoutet. Artikler og andet materiale skal 
være færdigredigeret når det leveres til René.  
Nye vandringer lægges ud på hjemmesiden af Erik Staffeldt. 
Besluttet at Rikke skal koordinere de fire medieplatforme som bestyrelsens repræsentant. 
 
2.2 Nyhedsbrevet  
2.2.1. Feed back på de to seneste nyhedsbreve. 
Nyhedsbrevet skal ikke udkomme på et fastsat tidspunkt, men ca. 4 gange om året. 
Husk at det er os medlemmer der indsender nyheder, men samtidig at omfanget ikke 
overstiger et par A4 sider. 
 
2.3 Facebooksiden  
2.3.1 Hvis der er mangel på historier i Nyhedsbrevet kunne der evt. bruges nogle af de 
mange gode beretninger fra Facebooksiden. Det kræver selvfølgelig godkendelse fra 
forfatteren. 
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2.4 Pilgrimmen status. 
2.4.1 Næste nr. bliver på 84 sider og udsendes fra mandag den 07.09. 
2.4.2 Udsat fra sidste møde: Standardkort over Danmark hhv. Spanien hhv. Europa vil være 
en god ide at indsætte i nogle artikler som en vignet, så læseren kan orientere sig hvor 
indholdet foregår. Hvordan med fremstilling og rettigheder?  
Udsat til næste møde. 
 
3.0 Nyt fra Sekretariatet 
3.1 Der er kommet nye og lettere pilgrimspas -som betyder mindre porto. Der sælges 8-10 
stk. om ugen. 
Vi er pr. d.d.1.223 medlemmer. 
 
4.0 Økonomistatus 
4.1 Regnskabsstatus. Troels har udsendt regnskab med status pr. 1.august 2020 (kolonnen i 
rødt). Der bliver, et mindre underskud på 45.000 kr. Det er mindre end frygtet på sidste 
bestyrelsesmøde. 
 
4.2 Konsulentbistand til IT har nu overskredet det budgetterede maksimum. 
Foreningen har de sidste fire år bruget 175.000 kr til IT. 
4.2.2 Systemet skal håndtere fire opgaver: Indmeldelse, salg af pilgrims-pas, 
medlemsregistrering og regnskab.  
Besluttet at holde et ekstraordinært bestyrelsesmøde, kun med IT på dagsordenen. Mødet 
holdes fredag den 12.09 kl 15.30-18.30 i Pilgrimshuset Albergue Ballerup. 
 
4.3 Respons på tilbuddet om at får de sidste tre numre af Pilgrimmen for 100 kr.?  
Der er kun solgt én pakke hidtil, men vi fortsætter med at reklamere for tilbuddet. 
 
4.4 Første udkast til budget blev gennemgået. 
 
5.0 PR aktiviteter  
5.1 Spejdersport og andre outsdoorkæder om foredrag. Se sidste referat pkt. 5.1.2 
Spejdersport er ikke interesseret. 
5.1.1 Idé: Vi kan bruge vores caminocafeer landet over til at fortælle om alternative 
caminoer i Spanien. 
5.2 Når vi tilbyder foredrag om caminovandringer rundt i landet med forskellige 
oplægsholdere, ønsker vi et kort standarddiasoplæg til indledning med korte facts.  
Carsten og Kenni arbejder på sagen. 
 
5.3 Carsten har været i kontakt med instruktøren bag ”Nur die Füsse tun mir Leid”, Gabi 
Röhrl. Enighed om, at hun ikke kan komme lige nu pga. coronasituationen. Men hun 
kommer gerne så snart som muligt og kan uddybe baggrund, tilblivelse og andre spørgsmål 
fra publikum. Der regnes med en fremvisning i Aarhus og en i København. Måske til 
november, såfremt at situationen tillader det.  
Vedtaget at det ikke er afgørende at Gabi selv kommer. 
 
6.0 Den Danske Pilgrimsrute 
6.1 Udsat fra sidst: fondsansøgninger til herberger på øerne, samt til pæle og skilte på 
Lolland-Falster. Der er udarbejdet et oversigtskort over eksisterende overnatninger, samt de 
foreslåede nye herbergs-områder på Sjælland og Fyn. Kortet skal digitaliseres og vedhæftes 
den ansøgning til første del af tre, af arbejdet, der skal sendes til fonde. 
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6.2 Udsat fra sidst: Tidsplan for messingmuslingeskaller ved kirker på Sjælland. Hanna har 
aftalt med syv kirker på Sjælland og Møn. Det er vigtigt at den enkelte muslingeskal følges af 
en A4 side om baggrunden. Carsten laver udkast. Hanna opfordrer til kraftig PR omkring 
indvielse af de enkelte muslingeskaller og siger til, hvis hun har behov for hjælp. 
 
6.3 Udsat fra sidst: Behov for bedre skiltning på midt- og Sydsjælland. Bl.a. Kastrup – 
Roskilde og Skjoldnæsholm – Vordingborg, samt Ringsted – Korsør har plads til forbedringer. 
Sendes videre til stigruppen, som har møde den 06.10. 2020. Nye medlemmer er Søren 
Olsen og Gunnar Berg. 
 
6.4 Udsat fra sidst: Nye vandringer i Danmark i 2021 (+evt. Norge). 

• Rikke, Tone og Vibeke: vandring på den Danske Pilgrimsrute fx fra Lillerød via 
Ballerup til Roskilde, med overnatning i Ballerup. 

• Grete Dyrby og Jørgen Eskildsen: Vandringer på Hærvejen. 
• Troels Bech: Vandring i Norge med busledsagelse til Nidaros. Skal helst afvikles den 

første uge i august. 
• Ann-Sissel: Vandring i Norge, men ikke på samme tidspunkt som turen til Nidaros. 
• Hanna Vestenaa: Vandring fra Oslo til Kristianssand. 
• Invitation til Norge og Sverige til at deltage i vandringer i Danmark. 
• Fejring den 25.7. 2021 af Jubelår. Kan fejres flere steder, men Pilgrimshuset Ballerup 

holder helt sikkert noget i samarbejde med Ballerup Kirke. 
 

6.5 Udsat fra sidst: Forslag om opkrævning af gebyr for deltagelse i alle vandringer. 
• Turledere skal have deres omkostninger til transport og overnatning dækket, men 

selv betale forplejning. Den omkostning skal dækkes via deltagerafgift. 
• Det skal fremgå af vores beskrivelse af de enkelte vandringer, at det er på deltagernes 

eget ansvar at deltage og være forsikret, hvis de kommer til skade under 
arrangementet. 
 

7.0 Internationalt 
7.1 Udsat fra sidst: Hospitaleros status (Tone). 
Juan Carlos meddelte i foråret at de lukkede i Astorga pga. Corona, og derfor ikke ville 
modtage hospitaleros. Men de er klar så snart situationen bedres mere varigt.  
Tone vil kontakte malteserordenens albergue i Cizur Menor for at høre, om de vil modtage 
hospitaleros i 2021.  
Samarbejdet med Albergue Azofra i Triacastela er stadig tivivlsomt da de ikke er forsikret. 
7.1.1 En nordmand har henvendt sig og spurgt om vi kender et spansk albergue til salg, for 
han vil gerne købe og drive et. Tone har henvendt sig til Henrik Tarp om sagen. Han 
svarede, at vedkommende måtte afklare hvor stort det skulle være, hvor i Spanien, og derpå 
finde en spansk advokat. Det vil Henrik gerne være behjælpelig med.  
Vedkommende er ikke vendt tilbage endnu. 
 
7.2 Henvendelse fra pilgrimspræst i Lund, Magnus Malmgren, som foreslår at holde et fælles 
møde mellem danske, tyske og svenske pilgrimme om et bedre samarbejde om pilgrimsveje 
mellem Tyskland-Danmark-Sverige til Vadstena (og omvendt). Mødet er berammet til den 
23.09.2020 kl 14.00 i Svenska Kyrkan på Østerbro i Købenavn. Elisabeth Knox-Seith har 
videresendt brevet til en hel masse pilgrimspersoner i Danmark og Tyskland. Det er 
imidlertid afgørende, at et udbygget samarbejde bliver koordineret og, at en arbejdsgruppe 
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udpeges til at gennemføre forslaget. Af erfaring ved vi, at det er et langt sejt træk der skal til. 
Vi bør deltage. Indbydelsen fra Magnus Malmgren udsendes til hele bestyrelsen. 
Bøje, Hanna og Tone deltager og vender tilbage. 
 
7.3 Udsat fra sidst: Ny vending i sagen om et inter-europæisk samarbejde (EU projektet).  
Kredsen udvides med Holland og Tyskland. Emnet ændres til samarbejde mellem de enkelte 
EU lande over grænserne. Første møde foreslås i Roskilde i august  2021. Svar fra Bruxelles 
medio december. Mail udsendes.  
Tages op på næste bestyrelsesmøde. 
 
7.4 Udsat fra sidst: Resultatet af Pilgrimsmessen i Hamburg i februar. Vældig god respons på 
vores stand og flere nye kontakter. Der er behov for trykt materiale på tysk om Den danske 
Pilgrimsrute og Foreningen af Danske Santiagopilgrimme.  
Tages op på næste bestyrelsesmøde. 
 
7.5 Udsat fra sidst: Økonomisk støtte til betrængte spanske albergues.  
Vedtaget ikke at gå ind i sådanne ting, dels fordi vi ikke har ret mange penge og dels pga. 
det økonomisk-juridiske i den type transaktioner. 
 
8.0 Den danske pilgrimshistorie 
8.1 Udsat fra sidst: på mødet i den 5. maj var der enighed om, at foreningens historie skal 
have en mere fremtrædende plads i den samlede helhed. 
Arbejdsgruppen er i gang. Der skal træffes beslutning om, hvordan materialet skal udgives. 
Og så skal der søges fondsmidler til udgivelsen. 
 
9.0 Næste bestyrelsesmøde 
9.1 Sted og tidspunkt: Onsdag den 25.11.2020 kl 17.00 – 20.00 i Pigrimshuset Albergue 
Ballerup  
9.2 Ekstra bestyrelsesmøde vedrørende IT arbejdet samt arbejdsfordeling mellem Kenni og 
René. Det blev aftalt at holde mødet fredag den 11.09.2020 kl 15.30 i Pilgrimshuset 
Albergue Ballerup. 
 
9.3 Det blev aftalt at holde en strategidag for hele bestyrelsen i Pilgrimshuset den 31.10 og 
01.11.2020 fra kl. 12.00 til kl. 12.00 (kalenderen er i forvejen fri pga. det aflyste årsmøde). 
Rikke og Tone samt Solveig planlægger. 
 
10.0 Eventuelt 
10.1 ingen pkt. til drøftelse. 
 


