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FORENINGEN AF DANSKE SANTIAGOPILGRIMME 
 
REFEERAT fra Bestyrelsesmøde den 11.11.2021 
 
Sted: Pilgrimshuset, Ballerup kl. 16.30  
Tilstede: Carsten Maegaard, Tone Kirkeby, Rikke Ærtebjerg, John Stævngaard, Jeanette 
Hounsgaard, samt 
Bøje Pedersen, Jacob Rohd, Yvonne Riise. 
Fraværende med afbud: Hanna Vestenaa, Jane Hvas 
Ordstyrer: Jacob 
Referent: Carsten 
 
DAGSORDEN: 
 
1.0 Godkendelse af sidste referat og praktiske ting 
1.1 Præsentationsrunde. 
1.2 Ref. Fra 06.10.2021 -godkendt med en datorettelse. 
1.3 John og Carsten mødes kl 15.00 og køber ind til eftermiddagstraktement og aftensmad. 
1.4 Carsten rundsender en navne-, adresse-, tlf- og mailliste til bestyrelsen og de øvrige 
aktive nævnt nedenfor. 
 
2.0 Konstituering af den nye bestyrelse 
2.1 Carsten blev på generalforsamlingen indsat som formand i resten af Vibekes 
formandsperiode, det vil sige indtil generalforsamlingen 2022, hvor han så vil være på 
ordinært valg. 
2.2 Ny næstformand: Rikke 
2.3 Kasserer: Hanna 
2.4 Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Tone, John, Jane, Jeanette 
2.5 Suppleanter: Bøje Pedersen (1. suppl.) og Jacob Rohd (2.suppl.) 
 
3.0 Udpegning af ansvarlige for de primære opgaver, herunder ikke best.medl.  
3.1 Stigruppen: Vibeke (primært Sjælland), Troels (primært Fyn), Jane (primært Nordjylland), 
Jeanette (primært Sønderjylland).  
Desuden er Tone, Jacob og Bøje med i Stigruppen og kontakt til bestyrelsen. 
3.1.1 Der udspandt sig en god drøftelse om afgrænsning af- og muligheder for stiarbejdet 
indenfor Den danske Pilgrimsrute.  
Derfor blev der nedsat et udvalg der skal beskrive opgaver og organisering: Tone, Jeanette 
og Bøje. 
3.2 Pilgrimmen redaktør og redaktion: Rikke (redaktør) Henrik Friediger, Henrik Tarp, Niels 
Henrik Lieberkind og Peter Glunz. Næste nr. deadline 31.12.21. 
3.3 Hjemmesiden: Jonas fortsætter med at vedligeholde ”maskinrummet” for et fast årligt 
beløb der skal godkendes af bestyrelsen. 
3.3.1 Redaktør (udvikle journalistisk, lægge nyt stof på, fjerne uaktuelt): Erik Staffeldt vil 
gerne påtage sig opgaven som journalistisk redaktør. Bestyrelsen takker, da han er udd. 
Journalist og kender foreningen. Tak til de to der tilbød deres bistand. 
3.3.2 Turkalenderansvarlig (Lægge nye ture ud, evt. gøre teksten mere ensartet i sin 
opbygning): Erik Staffeldt. 
3.4 Webansvarlig: Jonas 
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3.5 Nyhedsbrevet: Hanna og John 
3.6 Facebookgruppen: Inge Larsen og Erik Staffeldt 
3.7 Nordisk samarbejde: Tone, Jacob og Jane 
3.8 Internationalt samarbejde: Carsten, Hanna, Rikke, Jeanette 
3.9 Hospetaleros: Tone og John 
 
4.0 Ansvarlige for andre opgaver i det kommende år, herunder ikke best.medl.  
4.1 Foreningen af Herberger langs Hærvejen: Grethe Dyrby og Jane 
4.2 Udvikling af Den Danske Pilgrimsrute: 
4.3 Foreningen af Danske Kultur- og Pilgrimsruter: Vibeke og Troels 
4.4 Kontakt til annoncører: Rikke. 
4.5 Ture i Jylland: Grethe Dyrby og Tove Kristensen. Tone er bestyrelsens kontakt. 
 
5.0 Bestyrelsesmøder i det kommende år. 
5.1 Der afholdes mindst ét i hvert kvartal, så vidt muligt, som heldagsmøde, på lørdage, evt. 
med overnatning, med det formål at styrke vores sociale samvær. Start kl 11.00 Slut kl 17.00 
5.2 Følgende datoer vedtaget: lør. 15.01(John), lør. 02.04(Jeanette), lør.søn. 02.07-03.07 
Strategiseminar, Kongeåens Herberge (Carsten), ons 17.08(Pilgrimshuset, Tone), lør. 
10.09(Jane), som heldagsmøder, gerne forskellige steder i landet, som de udpegede kommer 
med forslag til på næste møde. 
 
6.0 Opsamling fra generalforsamling d. 30.10.2021 
6.1 Evaluering af generalforsamling og årsmøde: Starte til tiden, kort mundtlig beretning. 
Teknik skal fungere. John påtager sig at arr. teknikken til næste gang. Sandwich var for 
”tynde”.  
6.1.1 Næste generalforsamling afholdes et sted i Jylland. Forberedelse: John, Carsten og 
Bøje. 
6.2 Forslag til ændring af vedtægtens §2 faldt. Der skal udarbejdes et ny inden næste 
generalforsamling. Ad hoc gruppe: Rikke, John og Bøje. 
6.3 Forslag fra forsamlingen om, at hæve kontingentet mere end foreslået af bestyrelsen. Det 
foreslåede kontingent blev fastholdt: 250 kr og 375 kr p.a. Ny forslag til næste 
generalforsamling. 
 
7.0 Nyt fra Sekretariatet og økonomi 
7.1 Stille mht salg af medlemskab og pas. 
7.2 Bestyrelsen skal legitimere sig for at får fornyet bankkonto. Yvonne udsender matr. 
 
8.0 Udvikling af Den Danske Pilgrimsrute 
8.1 Hvordan skal ruten/ruterne udvikles, vejvisning, vedligeholdelse, markedsføring. 
Desuden arbejdes på, at etablere herberger hvor der er ”huller”. 
Opgaven er så stor at der nok bør oprettes en selvstændig forening til at danne en forening 
med borgmestrene i de berørte kommuner som medlemmer. For eksempel kunne man starte 
med kommunerne fra Helsingør til Lolland. Projektet skal ses som en parallel til ”Udvikling 
Hærvejen”. Det er et kæmpestort projekt, som kræver professionel indsats.  
Arbejdsgruppe: Tone, John, Carsten og Rikke 
 
9.0 Næste bestyrelsesmøde 
9.1 lørdag 15.01 kl 11.00  John arr. 
9.2 På næste møde skal dagsordenen bl.a. indeholde revision af forretningsorden. 
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9.3 Der skal tages stilling til hvor årets bestyrelsesmøder skal finde sted. 
 
10.0 Eventuelt 
10.1 stof til Pilgrimmen snarest. 
11.2 25 års jubilæum, okt. 2024 skal til at forberedes. 
11.3 Himmelske dage i 2022 
11.4 Pilgrimsvandring Norge – Rom. Passerer ned gennem Jylland ad Hærvejen i maj 2022. (uge 20, 
21,22) Troels 
11.5 Foreningens historie. Næsten færdig i råform. Enighed om, at den skal trykkes. Der skal læses 
korrektur. Vi spørger Erik Staffeldt. Carsten spørger. 
11.6 i september 2023 har Lund domkirke 1000 års jubilæum. Der skal arrangeres en vandring fra 
Odense til Kastrup. Ca 10 dage (200 km.). Tone er tovholder. 
11.7 Materiale som Troels opbevarer, skal have et nyt opbevaringssted. Jacob laver et skab til 
indbygning i Albergue Ballerup. 
 
 
	


