
FORENINGEN AF DANSKE SANTIAGOPILGRIMME 
 
REFERAT fra Bestyrelsesmøder den 10.03.2021 og den 17.03.2021  
 
Sted: Via Teams  
Tilstede: Vibeke, Carsten, Troels, Tone, Rikke, Hanna, Jacob, Bøje, Yvonne. 
Afbud:  
Ordstyrer: Rikke 
Referent: Carsten 
 
 
DAGSORDEN: 
 
1.0 Orientering fra formanden.  
1.1 Vibeke beklagede at vi ikke kan mødes rigtigt pga. Corona, for det trænger vi til. 
 
2.0 Revideret mødeplan for 2021. Forslag til kommentering: 
2.1 Sø 25.4 ”walk-and-talk” kl 11.00 – 16.00 med frokost i det grønne i Dyrehaven.  
tir 15.6, fre 20.8 og ons 29.9 i Ballerup. (Send mail til Carsten om du kan disse datoer) 
 
2.2 Generalforsamling og årsmøde den 30.10, i Slagelse efter samme koncept som skulle 
have været i 2020. Arrangører er stadig Hanna og Carsten. 
 
3.0 Ansvarlig for Hjemmesiden. ikke færdigbehandlet 
3.1 Vi har ikke nogen redaktør pt. Der er efterlyst interesserede i sidste nyhedsbrev.  
3.1.1 Vibeke taler med ES for at høre hvor meget han kan sætte ind på hjemmesiden. 
 
3.2 En ”stillingsbeskrivelse” på vores Facebookside bør lige forklare i få ord hvad opgaven 
går ud på. Carsten laver et udkast. 
 
3.3 Enighed om at hjemmesidens disponering bør gennemgås kritisk mht bl.a. målgruppe 
og layout. Der blev ikke nedsat en ad hoc gruppe. Tages op til næste møde. 
 
3.4 Der skal skabes klarhed over hvad der skal til, for at kunne gå ind og redigere 
hjemmesiden (koder mv.) Vibeke tager et møde med PG herom. 
 
4.0 IT-løsning, administrationssystem og hjemmeside, fremadrettet 
4.1 Ad hoc udvalget (Hanna, Troels, Yvonne, Carsten) har gennemgået tre 
administrationssystemer, Conventus, Winkas og KlubModul. De tre systemer kan omtrent 
det samme. Dog er KlubModul væsentligt dyrere i årlig afgift. Winkas og KlubModul har 
hjemmeside incl. i pakken, men da der er mange billige udbydere af hjemmesider på 
markedet, betyder det ikke noget afgørende. Derimod har det vist sig at Winkas og 
KlubModul har en usikker økonomi, hvilket kan medføre en uregelmæssig ydelse, og i 
værste fald en lukning af tjenesten.  
4.2 På baggrund af de mange overvejelser foreslår ad hoc udvalget enstemmigt at pege på 
Conventus som vores leverandør af administrationssystem.  
Vedtaget at følge indstillingen. 
4.3 Foreløbig kan vi fortsætte med vores hjemmeside og flette betalingsmoduler ind her. 
Senere kan vi uden problemer skifte til en pålidelig hjemmesideleverandør. 



 
5.0 Nyt fra Sekretariatet, YR.  
5.1 Sekretariatet modtager en pæn strøm af indmeldinger og kontingentbetalinger. 
5.2 Problemer med udsendelse af sidste nr. af bladet. Der arbejdes på sagen. 
 
6.0 Fortsat drøftelse af folder eller lign. om pilgrimsruterne på øerne.  
6.1 Vibeke forelagde på sidste møde ideen om, at vi får udgivet et lille handy hæfte over 
Den danske Pilgrimsrute (ex. Hærvejen) á ca. en uges vandring, i alt ca. 6 hæfter, der skal 
udgives succesivt. Vibeke havde et møde med Henrik Tarp om sagen. Han vil gerne skrive 
en bog om ruterne på øerne, men har ikke tid det næste års tid. Fin idé, men uden for 
foreningens regi. 
6.2 Bøje har indhentet en overslagspris fra et trykkeri på ovennævnte hæfte og Hanna ditto 
overslagspris fra en grafiker om denne del af arbejdet, med udgangspunkt i det 
foreliggende eksempel fra græseegnen.  
6.3 Drøftelse om hvem der i givet fald skal distribuere hæfter og separate kort, for det vil 
boghandlere ikke. Vi vil heller ikke, da vi så skal momsregistreres.  
6.4 Vi må nok opgive hæfter og løse kort i papirform. Punktet tages op på næste møde. 
6.5 Men den digitale formidling skal styrkes. Det kan gøres ved, at få de ”Visit Denmark” 
kommuner, der ligger på pilgrimsruten, til at indsætte et link til vores hjemmeside.  
6.6 Der skal skrives et enslydende brev til disse kommuner. Hvem skriver? 
 
7.0 Stiarbejdet, ture.  
7.1 Der er stor opmærksomhed på vandreture i DK pga. Corona og det forventes at det i 
2021 bliver ligeså populært at holde ferie i DK som sidste år.  
7.2 Ture i foreningsregi for vores medlemmer bør annonceres på vores egen Facebookside 
og kun dér.  
7.3 Klimavandring fra Vadstena via DK TY, HOL og ENG til Scotland. Tone redegjorde for 
det arbejde der bliver med overnatning og forplejning på den danske del af vandringen. 
Hun modtager gerne imod frivillige, og sender nyt så snart der er noget at fortælle. 
7.4 Tur til Norge. Afventer flere tilmeldinger. 
 
8.0 Aktiviteter i 2021  
8.1 Markering af ”jubelåret” søndag den 25.07. Arb.gr. Rikke, Troels, Bøje og en præst fra 
Ballerup kirke. 
8.2 Der arbejdes stadig med en vandring, en andagt og en middag/fest i Pilgrimshuset eller 
menighedshuset i Ballerup.  
8.3 Der arbejdes med at opsætte storskærm så festligheden i Santiago kan live-streames. 
Hvad med evt. underskud? 
 
9.0 Evt. 
9.1 Hanna fortalte at Stege kirke gerne vil have lagt en messing muslingeskal. 
9.2 Det blev aftalt at Hanna sender tekst og musling-tegning til Rikke, som vil sætte det op 
grafisk, evt med et foto af messing-skallen i stedet for tegning. 
 


