
Referat fra bestyrelsesmøde i Foreningen af Danske 
Santiagopilgrimme den 16. juni 2014 i København/ Emdrup. 

Deltagere:   Tone Kirkeby, Vibeke Mørdrup , Leon Johansen, Erik Staffelt, Henrik 
Friediger og Troels Beck.     Afbud: Tommy Jensen, Christina Lucas. 	  

1.     Budgetopfølgning. Leon kunne oplyse at der er solgt 1316 
pas og at det aktuelle medlemstal pt. er 1475 medl.  Tallene 
følger budgettet.                                                         
                                                                                             	  
Erik undersøger videre hvorvidt vi kan få blad-portostøtte 
eller ej.	  

2.    Stiprojektet. Den ventede godkendelse fra 
Vejdirektoratet af pilgrimssymbolet (muslingeskallen) som 
undertavle på de nye Hærvejsstrækninger nord for Jylland 
viste sig desværre ikke at gå igennem. Vi forsøger nu via et 
samarbejde med de pågældende kommuner samt sti-folk i 
Norge, Sverige og Tyskland, om vi kan opnå at få symbolet 
godkendt ifm. skilte-afmærkning på trafikveje. Det ventes 
at ville ta’ noget tid. Vi har derfor opprioriteret 
udarbejdelsen af de små pilgrimshefter med praktiske 
oplysninger. Stiarbejdet på Nord- og Midt-sjælland går fint 
fremad, men vi mangler medlemmer på Sydsjælland til at 
bistå. Vibeke og Troels indkalder til et møde desangående 
fx i Næstved.	  
Fyn og ruterne ind til Hærvejen er også under 
bearbejdelse.	  
Vi satser på at få fremstillet 10 messing-skilte på støberi 
på Sydfyn.	  



3.    Pilgrimspas. Vi fortsatte drøftelsen om et dansk pas. 
Debatten endte ud i at vi forsøger at få godkendt et nyt 
officielt pas i Santiago. Et pas som kan bruges	  
i Danmark og Spanien. Tekst på dansk og spansk. Troels får 
lavet et udkast. Leon undersøger trykpriser.	  

4.    Info-folder til overnatningsstederne i DK. Der arbejdes 
videre med en A5 folder til de nye samarbejdssteder på 
vores danske ruter, så de ved lidt mere om 
Santiagoforeningen og stiafmærkningen.	  

5.    Finn Buhl, Roskilde. Med henblik på et samarbejde om 
pilgrimsruterne i Roskilde og omegn, aftaler Vibeke og Erik 
et møde med Finn Buhl og Ove Wickmann.	  

6.    Kontakten til de nordiske lande. Tone udarbejder en 
infoskrivelse om vores arbejde m. stiafmærkning, denne 
sendes til pilgrimsforeningerne i vore nabolande.	  

7.    Samarbejde med Esrum Kloster m.fl. Efter en debat om 
forskellige modeller, valgte vi fortsat at prioritere ’en 
løsere struktur’ a la ”netværk”. Troels og Erik laver et 
stykke papir herpå om samarbejdsmulighederne. Vi kan så 
over en prøveperiode afklare om det er den rigtige 
struktur.	  

8.    Årsmødet. Besluttede at tage tre emner med til en fælles-
debat i forlængelse af generalforsamlingen: Hvordan bliver 
foreningen mere synlig?  Arbejde som hospitaleros samt 
Samarbejde med lokale pilgrimsnetværk.	  
Temagrupper om eftermiddag: Nye pilgrimme (Vibeke) – 
Filmen (NHL) – Stioplevelser i Israel, USA, Portugal.	  



De praktiske ting arbejdes der videre med.	  
9.    Hjemmesiden. Henrik kontakter Peter G. med henblik på at 

opdatere hjemmesiden i sommerferien, hvor PG er udrejst.	  
10. Opkrævningsform. Erik har fulgt op på ’frafaldne’ 

medlemmer, vi bør næste gang tydeliggøre hvordan man 
gentegner medlemskab, så vi ikke taber medlemmer som har 
glemt at betale, medlemmer som gerne vil fortsætte 
medlemskabet.	  

11.  Poloshirts. Vi klargør infomateriale til årsmødet, hvor 
medlemmer kan bestille og få eftersendt en poloshirt med 
foreningens logo på.	  

12. Ideer til 2015-aktiviteter. Der arbejdes videre med et 
stjerne-arrangement til at markere de afmærkede ruter på 
Fyn/Sydjylland. Endvidere en tur til Rom, de sidste 75-100 
km på La Francigena pilgrimsruten.	  

13. Næste møde. OBS flyttet tilbage til: Fredag 15. august. 
Sted: Ringsted.	  

Ref: Troels Beck	  

	  	  

	  


