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Referat fra bestyrelsesmøde lørdag den 15. januar 2022 
Sognehuset i Ringsted 

 
Tilstede: Carsten Maegaard, Tone Kirkeby, Rikke Ærtebjerg, John Stævngaard, Hanna Vestenaa, Jacob 
Rohd, Bøje Pedersen, Yvonne Riise. 

 
Fraværende med afbud: Rikke Ærtebjerg og Jeanette Hounsgaard 
 

Dagsordenspunkt Baggrund Beslutning 

1.0 Praktiske ting og 
godkendelse af sidste referat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Kort præsentationsrunde 
 
 
1.2.1 Ændring i bestyrelsen 
 
 
 
1.3 Godkendelse af referat fra 
11.11.2021 

John har fået tilsagn fra 
Ringsted Sogn om, at vi gratis 
kunne låne et mødelokale i 
sognets lokaler på adressen: 
Klostervænget 2A, Ringsted. 
Lokalet ligger kun 900 m fra 
Ringsted Station - en station 
der har direkte forbindelser til 
Fyn/Jylland - 
København/Falster. 
Der er adgang til service så vi 
selv kan tilberede mad m.v. 
 
 
Behov for belysning af 
bestyrelsesambition 
 
Jane Hvas udtræder af 
bestyrelsen pga. sygdom 
 
 
Forretningsordenen fordrer, 
at referatet udsendes til 
bestyrelsen og suppleanter så 
vidt muligt senest to uger 
efter mødet. 
 

Bestyrelsen var meget 
tilfredse med lokaliteterne og 
måske vi ved andre 
bestyrelsesmøder, kan få 
adgang til tilsvarende 
lokaliteter andres steder i DK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kort præsentationsrunde 
gennemført 
 
Førstesuppleant 
Bøje Pedersen indtræder i 
bestyrelsen 
 
Referatet blev godkendt 

2.0 Revision af 
forretningsorden 
 
 
2.1 Nedsættelse af ad hoc 
gruppe, som til næste møde 
fremsender et forslag til 
revideret forretningsorden.  

Efter hvert årsmøde, er det 
naturligt at gennemgå 
forretningsorden 
 
Ad hoc gruppe kommissorium: 
Fremsætte revideret 
forretningsorden hurtigst 
muligt 
 

Forretningsordenen var 
tilsendt bestyrelsen 
 
 
Gruppens medlemmer er: 
Carsten, John og Jeanette. 
 
Oplæg fra gruppen forelægges 
på bestyrelsesmødet den 02. 
april 2022. 
 
Carsten er gruppens ordstyrer. 
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3.0 Oplæg om den fremtidige 
organisering af ”Den Danske 
Pilgrimsrute” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 Den tidligere nedsatte 
arbejdsgruppe vil fremsende 
deres oplæg inden mødet til 
drøftelse. 
 
3.2 Arbejdsgruppens videre 
forløb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.1 Ansvarlige for landsdele 
 
 
 
 
 
3.3 Hærvejen 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 Vedligeholdelse af- og 
videreudvikling af ”Den 
Danske Pilgrimsrute”.  
 
 
 
 

Vigtig del af Foreningens 
kerneydelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tone, Jeanette og Bøje, har 
udarbejdet oplæg 
 
 
 
Arbejdsgruppens ansvarlige 
skal udvides til også at 
omfatte de, der er udpeget 
som ansvarlige for regionale 
dele af ruten, Vibeke (primært 
Sjælland) og Troels (primært 
Fyn). De er samtidig dem, der 
(foruden Tone og Bøje) har 
stor viden om hele arbejdet 
indtil nu. 
 
Der er nu ansvarlige for de 
fleste landsdele. Der mangler 
én for Nordjylland, 
Midtjylland og én for Lolland-
Falster. 
 
En vigtig del af ”Den Danske 
Pilgrimsrute” er Hærvejen. 
Vores kontakt til Foreningen 
af Herberger langs Hærvejen 
er Grethe Dyrby. Grethe bør 
også i et omfang inddrages i 
arbejdet. 
 
Arbejdsgruppen bør ses som 
det organisatoriske 
omdrejningspunkt for 
vedligeholdelse af- og 
videreudvikling af ”Den 
Danske Pilgrimsrute”.  

Bestyrelsen nedsætter et 
udvalg der som kommissorium 
har opgaven at koordinere 
vedligeholdelse og udvikling af 
Den Danske Pilgrimsrute 
(DDP) i tæt samarbejde med 
de forskellige stigrupperne.  
 
Udvalget består af: Tone, 
Bøje, John, Jeanette, Vibeke, 
Troels (primært Fyn. 
Troels og Grethe Jylland. 
Tone sender oplægget til 
bestyrelsen hurtigst muligt. 
 
 
 
På strategiseminaret 2-3 juli 
skal udvalget komme 
nærmere med udviklingen af 
DDP, herunder 
overnatningsmuligheder, 
herberger, afmærkning, og 
samarbejde med kommuner 
mv. 
 
 
 
John vil gerne på sigt, være 
ansvarlig for Lolland-Falster 
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3.4.1 Udpegning af for-person 
 
 
 
 
3.5 Personsammenfald 
 
 
 
 
 
3.6 Måske ny selvstændig 
forening? 
 
 
 
 
 
 
3.6.1 Udvikling af ruterne 

Der bør udpeges en for-
person, som samler trådene 
og er primær ansvarlig for 
arbejdets fremdrift. 
 
Der kan naturligvis blive 
personsammenfald ved 
tilrettelæggelse af ture -korte 
som lange, men de to opgaver 
bør principielt være adskilt. 
 
Her kommer spørgsmålet om 
dannelse af en ny selvstændig 
forening for udvikling af ”Den 
Danske Pilgrimsrute” (DDP) 
ind. Er det nu, eller skal vi 
først få en struktur 
indarbejdet for det 
ovennævnte arbejde? 
 
På sidste møde blev der 
nedsat en anden 
arbejdsgruppe (Tone, John, 
Carsten og Rikke), som skal se 
på hvordan ruten/ruterne skal 
udvikles, vejvisning, 
vedligeholdelse, 
markedsføring og etablering 
af herberger, hvor der er 
”huller” (8-10 steder), altså ca. 
samme indhold som den 
første arbejdsgruppe. 
Men her skal der mange 
penge ind i sagen. 
Opgaven er så stor at der 
(måske) bør oprettes en 
selvstændig forening, som får 
til formål at starte en forening 
med borgmestrene i de 
berørte kommuner som 
medlemmer. Opgaven skal ses 
som en parallel til ”Udvikling 
Hærvejen”. Det er et 
kæmpestort projekt, som 
kræver professionel indsats.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestyrelsen besluttede, at vi 
ikke vil stifte en ny forening 
nu, men først få 
organiseringen af (DDP) på 
plads. 
 
 
 

4.0 Bestyrelsesmøder i det 
kommende år 
 

Møder i 2022. 
Der afholdes mindst ét i hvert 
kvartal som heldagsmøde, på 

Af økonomiske grunde, 
besluttede bestyrelsen at 
holde de næste møder i 
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4.1 Kvartalsvis mødeinterval 
 
 
 
 
 
4.2 Udgifter til 
bestyrelsesmøder 

lørdage og mere spredt ud i 
det danske land med det 
formål, at understrege at vi er 
en landsforening og styrke 
vores sociale samvær. Start kl 
10-11 Slut kl 17.00 
 
Carsten har talt med vores 
kasserer om den økonomiske 
side af beslutningen, bliver vi 
foreløbig nødt til at holde 
disse heldagsmøder tæt på 
stationer på hoved-banelinjen 
mellem Aarhus og København, 
hvor vi også kan komme billigt 
til og fra med Orange billet. 

Pilgrimshuset i Ballerup. 
Her er de aftalte mødedatoer: 
 
Lør. 2. april Pilgrimshuset 
 
lør. søn. 02.07-03.07 
Strategiseminar, 
Pilgrimshuset. 
 
ons 17.08 Pilgrimshuset  
  
lør. 08. okt.  Heldagsmøde 
sted aftales senere 
 
lør. 29. okt. Årsmøde 

5.0 Hjemmesiden 
 
 
5.1 Tilbud fra konsulent 
  
 
 
 
 
5.2 Kontrakt med konsulent 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3 Behov for flere tilbud? 
 
 

Hjemmesiden trænger til 
revision 
 
Vi er blevet tilbudt en ny 
hjemmeside, da vores 
konsulent vurderer, at den 
hidtidige ikke kan restaureres 
ordentligt.  
 
Drøftelse af krav til en 
kontrakt 
 
 
 
 
 
 
 
Skal der indhentes flere 
tilbud? 

Tilbud fra konsulent kr. 
10.000. plus moms accepteres 
og opgaven igangsættes 
straks. 
Hjemmesidens indhold flyttes 
til ny platform hvor flytningen 
af de uhensigtsmæssigheder 
vor hjemmeside under 
nuværende platform ikke 
flyttes med. 
Finansieringen findes via 
nedregulering af: 
Kr. 4.000 aktiviteter 
Kr. 4.000 stiarbejdet 
Kr. 2.000 bestyrelsesarbejdet 
Kr. 3.000 rejser 
Kr. 4.000 årsmødet 
 
Vi indhenter ikke flere tilbud. 

6.0 Nyt fra Kasserer og 
Sekretariatet  
 
6.1 Økonomisk status 
 
 
 
 
 
6.2 Legitimering af 
bestyrelsen 
 

Statusrapport 
 
 
Hanna gennemgår økonomien 
som den er lige nu med 
vurdering af de afledte 
konsekvenser af de nedsatte 
arbejdsgrupper. 
 
Bestyrelsen skal legitimere sig 
for at vi får fornyet bank-
konto. 

Yvonne sender materiale og 
link så bestyrelsen kan 
legitimere sig overfor vor 
bankforbindelse Jyske Bank. 
 
Der nedsættes en 
arbejdsgruppe der som 
kommissorium skal fremsætte 
oplæg til fremtidigt 
bogholderi, medlemskartotek 
mv. 
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 Arbejdsgruppen består af: 
John, Hanna, Carsten og 
Yvonne. 
 
 
Yvonne fratræder stillingen 
som leder af sekretariatet og 
bogholderi den 1. juli 2022. 
 
John har vist interesse for 
foreningens økonomiske 
styring og vil ikke afvise 
overtagelse af jobbet som 
forretningsfører. 

7.0 Kommunikations-
materialer 
 
7.1 Status på trykte materialer 
 
 
7.2 Nyt materiale 

Vi behøver et overblik over 
hvad der ligger af trykte 
materialer, foldere, postkort, 
plakater mv. (se bl.a. Eriks 
mail den 11.12.21). 
 
Drøftelse af hvilket trykt 
materiale der skal satses på, 
herunder målgruppe, 
detaljering, sprog mv. 
 

Nuværende materiale 
opbruges og nyt design 
udarbejdes efter debat på et 
senere bestyrelsesmøde. 
 
Vi medtager kun egne 
vandringer i egne 
nyhedsbreve. 
 

8.0 Arrangementer i 2022 
 
8.1 Himmelske Dage 
 
8.2 Trondheim – Rom 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.3 Tur til Oberammergau  
 
 
8.4 Tur til England 

Himmelske Dage 26. – 29.maj 
2022 (Troels) 
 
 
Vandring Trondheim – Rom, 
passage af DK i maj 2022 (uge 
20, 21,22), herunder 
muligheden for at koble sig på 
vandre-strækninger i 
Tyskland/Østrig/Italien ifm. 
Horisont-projektet (Troels) 
 
 
Tur til Oberammergau (Troels) 
 
 
Tur til England (her skal også 
aftales en turleder 
 

Vi deler stand på Himmelske 
Dage med andre 
pilgrimsforeninger. 
 
Troels og Vibeke sørger for 
koordinering af materiale til 
udlevering og hvem der står 
på standen hvilke dage. 
 

9.0 revision af vedtægtens §2 
efter Generalforsamlings-
beslutning 
 
 

Generalforsamlingen vedtog 
at der skal fremsættes et 
revideret forslag til 
vedtægtens §2 -formål, hvor 
vandringen til Santiago de 

Bestyrelsen nedsatte et 
vedtægtsudvalg, der som 
kommissorium skal fremsætte 
forslag til ændring af 
foreningens vedtægter. 
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9.2 Nedsættelse af udvalg 

Compostela bliver et af de 
vigtige. 
 
Der nedsættes et udvalg som 
skal udforme et udkast til 
bestyrelsen. 
 
 

 
Udvalget består af: Tone, 
John, Carsten, Bøje, Rikke og 
Jeanette. 
 
Oplæg fra udvalget 
fremlægges senere på året og 
inden udsendelse af 
indkaldelse til 
generalforsamlingen i oktober 
2022. 
 

10.0 Eventuelt 
 
10.1 Caminovandringen med 
Børn Vilkår. 

Kort orientering  

 


