
 
 
 
Referat fra bestyrelsesmøde 9. marts 2015  
 
I mødet deltog: Leon, Tone, Peter, Henrik, Vibeke, Troels 
Afbud fra: Erik, Poul, Marta, Tommy. 
 
1. Referat fra sidste møde: Godkendtes. 
 
2. Stifolderne. Der arbejdes videre med folderne. Tone er klar til at bistå med at  
    kontrollere  oplysninger om overnatningsstederne. Der skal bruges flere foto,  
    vi afventer foråret springer ud, så "grønne" fotos kan komme med. 
 
3. Markering af indvielse af de gennemgående pilgrimsstier. 
    I weekenden 21-23 august 2015 arrangeres et pilgrimstræf i Roskilde, fælles 
    markering for alle stierne. Der vil blive indbudt til tre 2-dages vandringer med over- 
    natning undervejs, dels fra Allerød, fra Kastrup og fra Ringsted. Alle tre ruter mødes i  
    Roskilde til pilgrimsmesse i Domkirken og efterfølgende middag med festlig under- 
    holdning.  Mulighed for overnatning til søndag på Danhostel i Roskilde. Søndag vil 
    der blive et ekstra-arrangement med vandring + sejltur i vikingeskib.  
    Der inviteres deltagere fra vore nabolande. Budget gennemdrøftet. 
    Stigruppen 'Sjælland' er festudvalg, her er der mange ressourcer, hovedparten af 
    aftaler er på plads, så ikke nødvendigt at trække på hjælp fra Roskilde Pilgrimsforening 
    i forbindelse med aftenfesten i Konventhuset. Vibeke sender besked til Finn Buhl,  
    Roskilde 
 
4. Årsmødet 2015. 
    Afvikles på Danhostel i Kerteminde. Om formiddagen generalforsamling og  
    om eftermiddagen fokus på pilgrimsruterne i Sverige, Norge og Tyskland. 
    Sidst på eftermiddagen vil der være små "workshop" med forskellige emner, som  
    deltagerne frit kan vælge sig ind på. 
 
5. Diverse 
    Stiruterne på Sydsjælland, Tone følger op. 
    Vibeke spørger Marta om hun vil repræsentere os i Foreningen af Herberger langs    
    Hærvejen. 
    Ny biograffilm (Schweiz'isk) vises i Park Bio, København fra 24. april. Vi er med på  
    premiereaften med brochurer og foto.  
    Facebook-siden: Danske Santiagopilgrimme er startet af privat person, som fortsat  
    styrer indholdet på facebook, det vil sige vores forening har ingen indflydelse på hvad 
    der bringes / hvad der slettes på siden!  En længere drøftelse for/imod at bruge siden. 
    Beslutningen blev at vi på vores hjemmeside, orienterer om at siden ikke er vores.  
    Vi vil dog fortsat henvise til siden og selv bruge den når det er aktuelt (Siden har 
    3.275 brugere !) 
     
 



 
 
 
    Bladet/Pilgrimmen: Mange positive tilbagemeldinger er kommet til redaktionen. 
    Hospitaleros: Tone oplyste at der er 6 der har tilmeldt sig som frivillig til at hjælpe 
    den kommende sommer på de to herberg vi samarbejder med. 
    Pilgrimspas. Vi fortsætter med at bruge det internationale pas. Der sendes brev til de 
    overnatningssteder, vi omtaler i vores små foldere, så stederne kender passet og er  
    velkommen til at stemple i disse.   
 
 
ref: Troels Beck    
 
 


