
 
                                                           
 

 

FORENINGEN af DANSKE SANTIAGOPILGRIMME  

 

Bestyrelsesmøde den 4. december 2015 kl. 9.30, Horserødvej 2, 2100 ( hos Vibeke). 
 
 
Deltagere                                            Tilstede               Afbud 
Vibeke Mørdrup  x 
Troels Beck   x 
Erik Staffeldt   x 
Tone Kirkeby  x 
Henrik Friediger   x  
Leon R Johansen  x 
Grethe Dyrby   x 
Poul Brasch    x 
Carsten Maegaard  x  
Henrik Rønne  x 
Peter Glunz   x 
 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 30.10.15: 
Godkendt ugen efter udsendelse og derpå lagt på hjemmeside d. 17. november. 
 

2. Orientering fra: 
Formanden: 
a) Konstituering. Næstformand Troels, kasserer, Leon sekretær Erik, redaktionsudvalg Henrik, 
Erik, Peter, Henrik Tarp, Carsten Maegaard. Hospitaleros: Tone, Nordiske samarbejde: Tone 
og Henrik Rønne. Hærvejen: Grethe Dyrby og Carsten Maegaard. Pilgrimsruter i DK: Vibeke 
og Troels. Drøftelse af funktionsmailadresser for hele bestyrelsen. Så holdes de private mails 
adskilt fra foreningsrelaterede. Der kan teknisk set laves flere end de eksisterende: redaktion, 
sekretariat, formand, hospitaleros og webmaster - med efternavn ’@santiagopilgrimme.dk’. 
Peter mente ikke der skulle oprettes yderligere end én til kasserer. Og sådan blev det.  
b) Forretningsorden ajourføres,  Troels gennemgik forslag til ændringer, som tiltrådtes.  
c) Retræter følges op senere.  
d) Oprettelse af arkiv incl. diverse juridiske tilladelser. Tone og Vibeke har samlet for 
stiarbejdet. Andre arkivalier (dokumenter, godkendelser, tilladelser) kunne lægges i en dropbox 
med login, evt. via one.com. Peter skaffer en ramme. 
e) Foldere – hvor lang er vi?  Troels satser på at have foldere fra Fyn og Jylland klar til 
korrektur og layout  til marts. Næstved-Vordingborg og Ringsted-Næstved er snart klar. På 
Lolland-Falster henvises til app Det naturlige Lolland. 
 
Sekretariatet: 
Regnskab/Budget. Til orientering. 
 
Samarbejdspartnere: 
Hospitaleros. Betydelig interesse for at komme til de to herberger. 
 
Evaluering af nabolandsmødet i forbindelse med årsmødet: Meldinger fra Norge og Sverige 
med tak for deltagelse i årsmødet. 



 
                                                           
 

 

 
Pilgrimmen. Der er stof nok til næste nummer.  
 
Sti-udvalg. Vandringer to gange per måned skal gerne fortsætte på de nye stier. 
Møde den 19. januar i Roskilde. 
Foredrag / film  ”Six ways to Santiago” i Roskilde i foråret, evt. i Konventhuset. Troels 
kontakter filmimportøren for at få afklaret vilkår for visning af filmen. 
 

3. Generalforsamling 
Kerteminde i oktober, gik fint. Gruppearbejdet var rigelig ”tæt”. 

            Ringsted næste år, Lokaler er lejet. Tema: Hærvejen. Leon arbejder på sagen. 
 

4.  Nye tiltag: vandretur ved Nr. Snede – Jelling via Kollemorgen og Kongeåren via Ellegård til                     
Jelling 26.-28. august. Andagt i kirken efter spisning i Byens Hus. To overnatninger. Foreningen 
giver tilskud. Troels arbejder videre. 

 
5. Årlige vandringer: 

Maribo to dage fra 20. maj Vordingborg-Sakskøbing-Maribo. 24. maj domkirkejubilæum, 600 
år. Nedsætning af muslingeskal. I Jylland forestår Grethe 30. april vandring til Øm Kloster fra 
Alken trinbrædt. Grethe arbejder videre med arrangementet. Mols Bjerge 5. maj. Karin Cardell 
står for den. Der er booket lokale. Start Knebel Kirke til Fuglsøcentret. 
 

6. Eventuelt, a) historisk og aktuel beskrivelse af pilgrimsbevægelsen i DK med  database, 
helligkilder, gl. Pilgrimsveje. Leon og Peter arbejder videre. 
b) samarbejdet med Spejder Sport. Vibeke og Troels prøver at aftale møde. 
c) medlemskort evt. ud sammen med indkaldelse til årsmødet/generalforsamlingen ligesom 
ÆldreSagen gør, hvor kortet er påhæftet med plast. Peter mente det bliver dyrt, hvorefter  
forslag to var at lade medlemskort være en del af brevarket. Peter overvejer nærmere. 
d) kommende møder: 1. februar, 4. april, 20. juni (i Ringsted), 25. august (i Jelling). 
Mødet slut 15:20./es 
 
 

 
 
 


