
Referat fra bestyrelsesmøde i Santiagoforeningen 
Ringsted 15. august 2014. 
 
Deltagere: Henrik Friediger, Erik Staffelt, Vibeke Mørdrup, Leon Johansen, Tone Kirkeby, Troels 
Beck. Christina Lucas deltog i første del af mødet. Afbud fra: Tommy Jensen. 
 
1. Planlægning af kommende årsmøde i Brøndby. 
Marinegården vis a vis Brøndby Rådhus har gode faciliteter. Dagens forløb blev fastlagt. 
Vi vælger denne gang at starte med generalforsamlingen, efter frokost kort travetur, og så 
tema-grupper om eftermiddagen, afsluttende ved 19-tiden. For de deltagere der kommer 
vestfra, bliver der i lighed med sidste år, bus-service fra Høje Tåstrup station kl. 09.10 og 
fra Marinegården 19.15.  Temagrupperne bliver ud over den nye film 'Camino 
Documentary'  /  Hospitaleros / Nye pilgrimme / Vandreoplevelser Israel, Portugal, Rom. 
 
2. Sekretariatet og regnskabs opfølgning. 
Der har været meget at se til på sekretariatet. Vi er oppe på hele 1542 medlemmer. 
Vi rundede kort hvordan sekretariatet kan fungere når Christina holder ferier. Erik tilbød at 
have et antal pas liggende hos ham i København, hvis der er pilgrimme som bestiller pas 
kort tid før afrejse. Erik har sammen med Christina, iværksat en procedure for at følge op 
på de medlemmer som har glemt at forny deres kontingent, men som fortsat ønsker at 
være medlem og modtage Pilgrimmen. Denne opfølgning har været en succes, hvilket 
regnskabet  (kontingent-indtægter) også viser. Vi gennemgik budgetforslag 2015. Leon 
rundsender bilag. 
 
3. Produktion og salg af eget pilgrimspas. 
Vi drøftede udkast til et nyt pas, som vi selv vi lade fremstille. Henrik samler korrektur-
kommentarer. Tone undersøger hvordan 
vore nabolande foreninger håndterer deres pas i forhold til det officielle spanske pas.  
Vi drøftede at teste vores eget pas i efteråret, inden produktion iværksættes. 
 
4. Status på stiarbejdet. 
Stigrupperne er fortsat meget aktive, men der er "forhindringer" hist og her, der skal løses. 
På Sjælland er mange af ruterne i Nordsjælland/ København og frem til Korsør, tæt på at 
være fysisk afmærket. De små pilgrims-vejledninger for strækninger over Fyn er klar 
tekstmæssigt. Vi be'r Peter Glunz lave dem færdige, opsat i det endelig lay-out, så de 
senere kan lægges ind på vores hjemmeside. Stigrupperne satser på at nå så meget som 
muligt inden årsmødet. Vibeke, Tone og Troels indkalder til møde i Næstved, torsdag 18 
sep. vedr. hjælp fra medlemmer, der bor på Sydsjælland,  til stiarbejdet frem til Rødby-
havn. 
 
5. Lokale netværk. 
Vi drøftede hvordan vi sideordnet kan samarbejde med lokale pilgrims-netværk landet 
over. Der arbejdets videre med et konkret forslag, som på forsøgsbasis kan fungere ét år 
inden vi evt. foreslår vedtægtsændringer i konsekvens af evt. "forenings-medlemsskab". 
 
6. Staffet Nidaros til Rom. 
Henvendelse fra Stein Tue, Norge om medvirken i en vandre-staffet fra Nidaros til Rom  
sommeren 2015. Der kommer en artikel i næste nummer af Pilgrimmen med henvisning til 
nærmere oplysninger via stafettens hjemmeside. 



 
 
7. Poloshirts 
Nyt enklere design, ny lækker poloshirts undersøges. Tages med til årsmødet, hvor 
interesserede kan bestille og få en poloshirts leveret med påtrykt, på ærmet, en  
muslingeskal og teksten: Santiago-dk 
 
8. Filmen Camino Documentary. 
Producenter vil gerne sælge kopier af filmen til interesserede. Niels Henrik Lieberkind 
spørges om han vil være 'formidler' af filmen. 
 
9. Diverse 
Anlægspavillionen i Ringsted vil egne sig fint til et årsmøde, Leon undersøger videre. 
Der afholdes bestyrelsesmøde, fredag 24. okt. kl. 18-21 - forud for årsmødet. 


