
FORENINGEN af DANSKE SANTIAGOPILGRIMME    
 
 
Bestyrelsesmøde den 18. april 2016 kl. 9.30, Horserødvej 2, 2100,  
hos Vibeke. 
 
 
Deltagere                                  Tilstede     Afbud 
Vibeke Mørdrup  x 
Troels Beck   x 
Erik Staffeldt  x 
Tone Kirkeby  x  
Henrik Friedinger  x   
Leon R. Johansen  x 
Grethe Dyrby   x 
Poul Brasch    x 
Carsten Maegaard  x 
Henrik Rønne  x 
 
 
Godkendte referat fra bestyrelsesmødet 010216, som er lagt på hjemmeside ca. d. 
080216. 
 
Orientering fra: 

 
Formanden: Aftalen med Spejdersport om rabat til medlemmerne. 
Deltagelse i møder /konfencer:  hvad skal vi deltage i  hvad dækker vi? Himmelske dage, 
pilgrimsvandring torsdag tager vi med i. Herningmessen i feb. kunne vi være med i den 
spanske stats stand?  Tr og Vib tale med det spanske turistkontor. Folkemødet på 
Bornholm er vi med på  (via KRIFA). 
 
Debat om, hvad vi yder i foreningen. Og hvad vi fremover skal/kan til vore medlememr,  
Pilgrimmen fungerer fint,  
Hjemmesiden er uoverskuelig, hører vi. Anden struktur overvejes. Ruter i DK m foldere og 
kort svært at finde rundt i. 1. Side er ikke inspirerende. Aktuelt mangler aktuelle indslag. 
Og nyheder om pilgrimsliv. Arbejdsgruppe med Vibeke, Pilo, Henrik R. (tovholder), Peter, 
Tone.  
Sekretariatet passer medlemsregistrering, passalg, besvarelser vedr. camino. 
Fotokonkurrence. Plakat  A3, foldet, m logo, præmie op hos Spejdersport og Bjergkæden, 
herbergerne. Plakat plus folder. 
 
Sekretariatet, økonomi: Regnskab/Budget fremlagt af Leon og Peter. Det ser godt ud. 
1805 medlemmer nu. Bestyrelsens udgifter til bestyrelsesmøder, kørsel og fortæring, 
betales af foreningens kasse. Turledere får dækket udgifter i forbindelse med  
forberedelse og gennemførelse, herunder kørsel. Aftales gang efter gang. 

 
Samarbejdspartnere:  Hospitaleros og  nabolande,  Astorga kommer der mange, færre til 
Triacastela. Nyt foreningsdrevet herberg i Grado, Asturien vil gerne have hospitaleros.  
Kontakt med nabolandene holdes ved lige. Mailhilsen fra Tone. 



  
Referat fra Sarria: International møde i Sarria, arr.a. FICS, (Fraternidad International 
Camino Santiago). (Carsten) . Kulturarv ikke turisme, 100 km-krav for at få  
pilgrimsbevis/compostela til 300 km, som er historisk begrundet i Camino Primitivo, 
anbefales. Dog ikke for Muxia og Camino Engles. Private herberger skal betale skat, det 
skal de kommunale og almennyttige måske også, men det blev afvist af forsamlingen.  
Carsten havde et indlæg med forslag om at brandsikre herbergerne. Forsamlingen vil 
henvende sig til myndighederne i delstaterne herom. Nyhedsmail om mulig brandfare på 
enkelte herberger, fotokonkurrence og Jelling. Henrik F. tovholder.  
   
Pilgrimsmøde i Trondheim,  Tone og Vibeke deltager. 
 
Pilgrimmen,  Hvor langt er vi (HF). Der er mange artikler på vej til næste nummer. Maribo, 
Jelling (?), Mols Bjerge efteromtale med. 

 
Sti-grupperne:    
Tisvilde ruten, svarbrev sendt, Maribo arrangeres af Vibeke og Pilo.  
Folderne, A5, info om Den danske Pilgrimsrute til Roskilde Domkirke og Helsingør. ?? 
Ansøgning til Friluftsrådet. Svar om tre-fire mdr. 
Referat fra møde i Herberger langs Hærvejen. (forelå fra Grethe) 
Postkortene (del af ansøgn. t. Friluftsrådet). Udsat. 
Jyske ruter ind på hjemmesiden som tekst (ikke foldere) – og med kort som de øvrige. 
 
Generalforsamling 29. oktober I Ringsted. Leon, opdatering. 
Gitta/ James: tilbud om foredrag om Italien. Modtaget med tak. 
 
Nye tiltag: 
Brevkort kampagnen (Poul) – udsat. 
Begrebet Den årlige vandring drøftet. Begrebet bliver nedtonet. 
Anskaffe etuier til medlemskort (tr), overvejes. Medlemskort og følgebrev forsvinder hos 
medlemmerne, følgebrev m medlemskort må pakkes delvis ind i Pilgrimmen..  
Historisk beskrivelse af p-bevægelsen. Op på årsmødet.  
Spansk Caminoaften i Byens Hus, Jelling m. mindfuldnes (tr)., samarbejde med 
Brandbjerg Højskole, foredrag, Lutheråret. Caminohjemkomst. Troels arbejder videre. 
Nyt herberg i Ballerup, Vibeke deltager i stiftende generalforsamling for at orientere sig. 
Liste over overnatningssteder for Den danske Pilgrimsrute implementeres i nyt 
folderkoncept, hvor tekst (og) fotos kommer frem i enklere form. 
         
Eventuelt.  Sangbog. Overvejes videre. 
  
Næste møde: mandag den 20. juni (i Ringsted), 25. august (i Jelling). 
Mødet slut ca. kl. 16. /es 


