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Deltagere: Vibeke Mørdrup, Carina Glunz, Anette Foged Schultz, Henrik Friediger,  
      Troels Beck,  Peter Glunz, Erik Staffeldt og Niels Henrik Lieberkind.  
 
 
 
 
     
 

1. Medlems- og pengesitutionen 
a) Budgettet blev gennemgået.  
b) Ferieafløser for sekretariatet er fundet 

  
2. Årsmødet den 2. november bliver på Houens Odde ved Kolding 
 Bestyrelsen mødes på stedet dagen før.  
        Detaljerne aftales på junimødet. 
 
3.  Valg af sted til årsmødet 2014 undersøges og klar til næste møde.  
  
4 Nye Tiltag i 2014 og efterfølgende år: 
        a) Evt. arrangementer ifm introduktionen af de nye og afmærkede   
             pilgrimsruter i Jyland og over Fyn (og måske Sjælland). Tages op på næste møde. 
 b) Retræter (evt Vandreretræter)   
 
5 Pilgrimen nr. 24. 
 Det er redaktionen, som afgør, hvad der skal med i magasinet. 
 Henrik orienterede om hvad der er klar og igangværende ideer til artikler.  
         
6 Samarbejdet med udenlandske foreninger. 
 Vi sender en delegere til Den Internationale Pilgrimskonference i Krakow i september. 
 
.7 Der udarbejdes forslag til retningslinier for hvordan annoncering af fremmede  
 arrangementer kan annonceres på foreningens hjemmeside. 

 
 8 Vandringen fra Hamburg via Viborg til Trondheim. 
  Det er kun 4-5 personer, som går hele vejen fra Hamburg til Trondheim, men derudover  
  er det skuffende få,som har meldt sig til delstrækningerne. 
 
9    Vandring mod Santiago.  
  Anette har set sig nødsaget til at melde fra i år.  
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10 Opsamling fra sidste møde: 

a) Danske Bank har stillet krav om, at alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive en   
 bestyrelsesoversigt, hvilket blev gjort. 

b) Aktiviteter: I samarbejde med foreningen har der i flere af SpejderSports butikker rundt                     
i landet været holdt Caminoaftener med stor succes. Vi fortsætter i flere af kædens 
butikker.     

c) Vandringer:                                                                                                                                         
De årlige vandringer på Sjælland og i Jylland vil blive afviklet som planlagt.                 
Orientering omPinsevandring på Fyn.                                                             
Bornholmervandringen er fuldt tilmeldt  

d) Retræter. Anette arbejder videre med emnet. 
e) Samarbejdet med Nordfyns Folkehøjskole. Vi ser om tilslutningen bliver tilstrækkelig.   
f) Samarbejdet med venskabsrefugier kører som det skal. Nogle har allerede tilmeldt sig 

som hospitaleros.både Astorga (det nye) og i Triacastela.  
g) I Hærvejsforeningens bestyrelse er vi repræsenteret af, Tommy Jensen. 

 
11 Vejgruppen.  
  Der var et godt besøgt positivt møde i Roskilde 23. marts 
      Vi mangler stadig besked fra Vejdirektoratet. 
  Farverne til piktogrammerne blev vedtaget. 
  Vi har fået tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond. 
  På wikinettet mærkes stierne med muslingeskaller. 
  Der arbejdes med foldere i A5 med dagsruterne. 
 
13: Eventuelt: 
  Der udarbejdes arbejdsbeskrivelser for de enkelte opgaver i sekretariatet. 
 
 
Frederikssund, den 11. maj, 2013  
Niels Henrik Lieberkind 
(referent) 
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