
Referat fra bestyrelsesmøde 7. april 2014 i København. 
 
Deltagere: Vibeke Mørdrup, Erik Staffeldt, Troels Beck, Leon Johansen, Tone Kirkeby, Henrik Friediger, 
Tommy Jensen, Christina Lucas. 
 

1. Bladet. 
Henrik ønsker et sabbatår med bladet på grund af udenlandsrejse. 
Kontakt til Simon Graves, Århus som gerne vil varetage redaktørposten, og nogle ideer til nye 
artikler til bladet. Henrik og Peter Glunz aftaler videre med ham om arbejdsgang. 
 
2. Efter rejsemessen i Bella Centret. 
Der var i bestyrelsen stor tilfredshed for forløbet af udstillingen. Vi fik en stor stand og havde 
mange besøgende. Vi deltog med nogle pilgrimsforedrag. En god måde for foreningen at ’vise 
flaget’ på. Tak til alle der hjalp til. Mange positive tilbagemeldinger. 
 
3. Nyt fra sekretariatet. 
Christina har rigtig travlt. 8-10 nye medlemmer om ugen. Vi har pt. 1326 medlemmer allerede på 
nuværende tidspunkt af året. Bestyrelsen besluttede at hæve prisen fra de nuværende 60 kr. til 
75 kr. pr. blad i løssalg og 150 kr. pr. år, når fx biblioteker tegner abonnement uden medlemskab. 
Salg af pilrimspas går også godt.  
Det aftaltes at arbejdsbyrden i sekretariatet vurderes igen i slutningen af regnskabsåret. 
Gaver: Vi besluttede at få lavet flere ’kakler’ med muslingeskals-symbolet, til brug ved indvielsen 
af pilgrimscenter i Esrum Kloster. Viborg Pilgrimsforening har 10 års jubilæum og der bliver 
indvielse af stiruter i Nordjylland. 
Foreningens fotoudstilling (nu udvidet med flere store fotostater bl.a. af katedralen i Santiago) 
er pt. opsat på biblioteket i Helsingør og ventes at skulle videre til Esrum og dernæst Roskilde. 
 
4. Økonomi. 
Leon gennemgik kvarts-regnskab oversigten, der fint følger budgettet. 
 
5. Hospitaleros. 
Tone orienterede om at der allerede er flere aftaler på plads med begge de to herberger vi 
samarbejder med, dels Aitzenea og dels Siervas de Maria i Astorga. Mulighed for spansk 
undervisning i Astorga det meste af året, dog ikke i de lokale ferieperioder. Vi er opmærksom på 
at de vilkår foreningen har aftalt med begge herberger følges. Det er vigtigt at de medlemmer, 
der tager frivilligt arbejde, briefes godt inden afrejsen.  Det besluttedes at hæve vores 
støttebidrag til Siervas de Maria til € 1000. 

 
 

6. Kontrakter med Christian og Peter. 
Samarbejdsaftalerne gøres færdige og formanden underskriver. 
 
7. Foreningens edb-system. 
Peter Glunz har udarbejdet nogle meget grundige systemer dels til brug for medlemsregistrering 
og udsendelser dels vores hjemmeside. Det undersøges om systemerne kan gøres mere kompatible. 
 
8. Hjemmesiden 
Erik følger op på teksten om de to herberger. Endvidere opdateres listen over 
foredragsholderne. 
 



9. Stiprojektet 
Arbejdet skrider fortsat godt fremad. Det er lykkedes at få lavet aftaler om 
opsætning af skilte – også i kommuner som i første omgang sagde nej fx Roskilde. 
Men arbejdet tager tid! 
Vi mangler hjælpere på Sydsjælland, medlemmer som kender egnen, som vil være med til at vi 
finder den bedste stiløsning, når vi skal indarbejde, at ruterne, skal være så autentiske som 
muligt, at de er seværdige, at der er overnatningssteder på ruten. Medlemmer som vil hjælpe, 
kontakt Vibeke Mørdrup. 
Nordjylland/Vendsyssel markerer her omkring påske at rutenettet til/fra Frederikshavn og 
til/fra Hirtshals til Viborg er blevet fysisk afmærket. Tommy Jensen, Aalborg er vores mand i 
dette arbejde. 
Tommy med flere, undersøger om der kan etableres et samarbejde med stifolkene i Norge og 
Sverige. 
Aalborg Stift etablerer stiftshus på Gl. Torv overfor Budolfi Kirke i Aalborg, hvor der sikkert 
også bliver et hjørne til pilgrimme! 
 
10.  Salg af det internationale pilgrimspas. 
Santiagoforeningen har ene-aftale med pilgrimskontoret i Santiago til at sælge passet her i 
Danmark. Vi drøftede muligheden for at de kommende nye pilgrimscentre også kunne sælge 
passet. Det arbejdes der videre med. 
 
11. Dansk pilgrimspas. 
Vi drøftede for/imod at få lavet et dansk pilgrimspas. Ønsket (behovet) er opstået eftersom vi i 
forbindelse med det danske stinet, aftaler med en række overnatningssteder at pilgrimme kan 
overnatte der. For at de ”kan kende” vore medlemmer, er der brug for at kunne ”dokumentere” 
hvorfra man kommer. 
Hvis vi bruger det internationale pas, så vil der være værter, som ikke kan læse den spanske 
tekst. Derfor sluttede vi med at arbejde videre med at få lavet et lille pas, som medsendes gratis, 
når man bestiller det int. pas fra sekretariatet. 
 
12. Samarbejde med pilgrimscentre. 
Vi drøftede om vi kunne tilbyde de nye ’centre’ noget tættere samarbejde. 
Vi havde ikke en løsning her og nu, men det arbejdes der videre med. 
 
ref: Christina/ Troels.  


