
Foreningen af Danske Santiagopilgrimme - bestyrelsesmøde den 9. 
januar 2017 
Referat 
 
Deltagere. Vibeke Mørdrup, Troels Beck, Pilo Drescher, Grethe Dyrby, Tone Kirkeby, 
Henrik Friediger, Erik Staffeldt, Henrik Rønne, Peter Glunz og Carsten Maegaard. 
Afbud fra Leon Johansen. 
Troels mødeleder. Carsten referent. 
 
Dagsorden: 
1. Orientering fra formanden 
1.1 Sted for næste årsmøde 
Enighed om at vælge Fænø-Sund. Prisen er rimelig. 
Vi nedjusterer antal deltagere til 95. 
 
1.1. Gave til herberget Sievas Maria i Astorga. 
Vi bevilger 1500 EUR til reparation af en væg og bedre udstyr i hospitalero-køkken. 
  
1.2. Guidet indføring i pilgrimsvandring i Spanien 
Følgende tre melder sig: 
Henrik Fridiger ultimo april 
Carsten Maegaard primo september. 
Troels Beck ultimo september. 
Vi tilbyder: 
Firedages guidet tur. 
Minimum 7 deltagere. 
Et formøde tilbydes. 
Tilmeldingsfrist 2 måneder før turen. 
 
1.3. Nye unge medlemmer. 
Bestyrelsen vil gøre noget ekstra for at hverve unge medlemmer af foreningen. 
Alm. single medlemskab koster nu 275 kr. incl. velkosmtpakke + pilgrimspas 50 
Besluttet at lave en kampagne for alle nytilmeldte i to måneder, april og maj, hvor 
alle nyindmeldte tilbydes en rabat på 150 kr, (velkomstpakke og pas). 
 
2 & 3. Nyt fra sekretariatet - regnskab 
3.1 regnskabsstatus omdelt. Ingen bemærkninger. 
 
3.2 Bestyrelsen ser gerne et mere detaljeret regnskab fra årsmødet fremover, af 
hensyn til bedre planlægning.  
3.3 Der indkøbes to pc til arbejdsgruppen vedr. ny hjemmeside. 
 
4. Kulturveje og Sankt Olavsvejen. 
4.1 Vibeke, Grethe, Carsten, Tone og Troels vil deltage i mødet den 21. 1. 2017 i 
Viborg om, at vælge to danske medlemmer til styregruppen i "Den europæiske 
Kultur- og pilgrimsrute" (Sankt Olavsvejene). 
4.2 Vi vil tilbyde at samarbejde således, at der oprettes et udvalg i FDSP, hvor vi 
bakker op om arbejdet med vores volumen/sekretariatsbistand. 
 
5. Næste årsmøde 
5.1 Placeres i Middelfart, kursuscenter Fænø-Sund. 
 
6. Deltagelse i Middelaldermarked 
6.1 Evt. deltagelse i et af landets utallige middelaldermarkeder. 



Vibeke spørger Stigruppen om der er nogen derfra, som vil deltage i et eller flere 
markeder. Hun vilogså spørge Marbel om hun vil lave en "pilgrimsdragt". 
Troels vil herefter følge op mhp. deltagelse i flere markeder. Herefter vil bestyrelsen 
vurdere om der skal satste på flere. 
 
7. Markedsføring 
7.1 Pilo omdelte layoutforslag til et nyt postkort. Pilo arbejder videre med sagen. 
 
7.2 Markedsføring. Der er et potentiale på ca. 40 mio tyskere, som vandrer. Flere 
kunne lokkes til Danmark med relevant information.  
Diskussion om det er en opgave for os. Enighed om at der behøves flere pilgrimme 
på bl.a. Hærvejen hvis herbergerne skal overleve. Derfor er det også i foreningens 
interesse at markedsføre den. 
Peter kontakter de tyske pilgrimsforeninger efter ,at Erik har lavet en beskrivelse på 
dansk. Samme beskrivelse kan oversættes til svensk. Lægges tillige på vores 
hjemmeside. 
 
7.3 Troels laver en annonce i bladet, der skal efterlyse interesserede medlemmer i, 
at arrangere vandringer. Primært Jylland, Fyn. 
 
8. Aktiviteter 
8.1 Der er arrangeret tur i Sverige fra Göteborg i Kr. Himmelfartsferien, ultimo maj. 
 
8.2 Der er arr. tur fra Jels til Vejen medio maj. 
 
9. Pi lgrimmen 
9.1 Bladet er under produktion. Halvdelen af stoffet er modtaget. Resten er på vej. 
 
9.2 Alle indlæg til "Pilgrimmen" skal være Henrik F i hænde senest d. 20.1. 
 
10. Fi lmen "Six Ways" og evt. ny pilgrimsfi lm 
10.1 Spsm. er om vi skal støtte en ny pilgrimsfilm, der er på vej. 
Troels og Vibeke sender et begrundet svar om vilkår for fremtidigt samarbejde. 
 
11. Eventuelt 
11.1Friluftsrådet og stier. Problemer med filformatet. Tone har checket at ruterne 
på Sjælland er korrekt placeret. Der mangler nogle få stk. inden der kan giver grønt 
lys. 
Tone og Peter finder en løsning, eller finder et firma der kan ændre filformat. 
 
11.2 Fotokonkurrence. Vi gentager succes'en med en fotokonkurrence, men kun for 
medlemmer. Emnet er "Pilgrimsvandring", efter eget valg. 
Dommerpanel: Peter, Pilo og Erik. 
 
11.3 Ny hjemmeside. Arbejdet skrider godt frem. 
 
11.4 Næste par bestyrelsesmøder: Den 29. marts og den 14. juni, kl 15.30 hos 
Vibeke. 
 
ordstyrer Troels, referent Carsten 
 


