
 
 
 
 
Bestyrelsesmøde den 24. oktober og 5. december  2014  kl. 16 og 0930 hos Erik  S  
 
Bestyrelsesmødet 24. oktober i København : På mødet blev årsmøde-dagsordenen 
grundigt gennembearbejdet, herunder budget og kommende aktiviteter. 
Ny mødeplan for 2015 aftalt, herunder at årsmødet i 2015 placeres i Kerteminde på 
Danhostel. Vi håber med den centrale placering, at få flere deltagere med fra hele landet. 
Øvrige dagsordenpunkter blev udsat til første møde efter årsmødet. 
 
5. december:  
Til stede: Vibeke, Henrik, Tone, Leon, Tommy, Erik og Poul, samt Peter fra sekretariatet. 
Afbud fra sygemeldte Troels. 
 
Vibeke bød velkommen, derefter en præsentationsrunde. 
Konstituering   Næstformand: Troels, kasserer: Leon, referent: Erik, redaktør for 
Pilgrimmen: Henrik, i redaktionsudvalget: Henrik Tarp, Peter G., Erik, Poul, hospitaleros: 
Tone, Hærvejen: Tommy, kontakt til andre pilgrimsforeninger i DK: Vibeke og Troels, 
kontakt til andre pilgrimsforeninger i Norden, herunder Skt. Olavsforeningen: Tone. Den 
danske Pilgrimsrute: Vibeke og Troels,  årlig vandring, 25. april: Tone (Sjælland),  den 18. 
april på Mols (Jylland), hjemkomstretræter: evt. v. årsmødet eller i lokale (sti)grupper. 

 
Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 24. oktober 2014.  
 
Mere tid til års-regnskab-afslutningen. Eksisterende procedure fastholdes. 
 
Forretningsorden. Et nyt punkt 9: Udgifter ud over foreningens almindelige, sædvanlige 
drift, herunder mødevirksomhed, over 5.000 kr. , skal godkendes af  bestyrelsen. Punkt 3, 
møder, som ny pind nr. 7: De valgte bestyrelsessuppleanter deltager i 
bestyrelsesmøderne, men uden stemmeret. Vedtaget. 
 
Samarbejdsaftale  med Peter Glunz. Godkendt. 

 
Hærvejen / hærvejshergerne. Hærvejsherbergerne har deres eget pas, som skal købes 
og bruges. Pilgrimme kan sideløbende bruge andre pilgrimspas og få stempel i dem. På 
sigt kunne Hærvejspassene evt. udfases, så man alene bruger de andre pas fra Santiago, 
Norge, Sverige og Tyskland m.fl.  
  
Dansk Pilgrimspas. Udsat.   
 
Nordisk kontakt.  Der er interesse for at udbygge samarbejde med 
søsterorganisationerne i Norge, Sverige og Tyskland for at binde pilgrimsruterne bedre 
sammen, både nordpå og sydpå. Evt. tema på årsmødet med svensk, norsk og tysk 
deltagelse, samt deltagelse for Herberger langs Hærvejen. Der er en ny forening, Den 
europæiske kulturrute ”Olavs-vejene”, som omfatter Hærvejen og ruterne Viborg-
Frederikshavn/Hirtshals, måske senere også Fyn og Sjælland. Der er behov for 



afmærkning både mod syd og nord i Jylland. Hærvejsforeningen skal revitaliseres med 
ruterne nordpå i en turistmæssig kontekst. Desuden etableres en ngo-organisation Den 
europæiske kulturrute ”Olavs-vejene”, hvor cyklisterne, vandrerne og andre formentlig 
kommer med.  
 
Ønske  fra Årsmødet. Forslag : Lad os indkalde til et møde i København i foråret, der kan 
vi drøfte fx fælles pas, vi kan informere om vores arbejde , dvs. Erfarings udveksling med 
de øvrige nordiske foreninger, og vi kan orientere om vort arbejde med de danske ruter sat 
at de er velkommen på ruterne i Danmark. Udskudt. 
 
Samarbejde med Roskilde: Muslingeskal ønskes lagt/nedstøbt ved domkirken, Vibeke 
skriver til menighedsråd, biskop, borgmester. Kontakt med Esrum Pilgrimscenter søges 
genoptaget.   
 
Hvad bør vandringer i Santiagoforenings–regi  indeholde? Overvejes.  
 
Tidsplan for afslutning af projektbevilling  fra Feriefonden.  En gruppe indenfor 
stiudvalget er nedsat mhp at markere færdiggørelsen af stiprojektet Den danske 
Pilgrimsrute. 
Folderne skal være færdige i foråret og forsynes med oversigtskort. Konceptet for folderne 
revideres af Peter, som arbejder videre med dem sammen med Poul i februar. 

 
Evt.  Der er dannet en ny pilgrimsforening, idet Pilgrimsfællesskab Nordjylland er blevet til 
Nordjysk Pilgrimsforening. Formand er Peter Grarup, tidligere sognepræst i Svenstrup. Vi 
tilbyder samarbejde.  
Pilgrimmen.  Oversigt over foreløbigt indhold omdelt af redaktøren og gennemgået. 
 
Næste møde er den 19. januar 2015.  
 
Mødet slut kl. 15.50/Erik. 
 
 
 
 


