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på Syddansk Erhvervsskole i Odense.
 

       

      
 
Formanden Bent Jul bød velkommen og ønskede alle tillykke med 10-års jubilæet. Han fortalte, at 190  
er tilmeldt generalforsamlingen, 160 til middagen, og der forventes at være 150 medlemmer tilstede i 
morgen, når borgmesteren planter et pilgrimstræ – en ægte kastanje – i Eventyrhaven med efterfølgende 
vandring.  Derefter orienterede han om weekendens program. 
 
Generalforsamlingen afholdtes i h.h.t. foreningens vedtægter §6 stk. 4:  
 
a) VALG AF DIRIGENT OG REFERENT:  
  Bjarne Enemark blev valgt som dirigent.  
  Niels Henrik Lieberkind godkendtes til at være referent. 
    Generalforsamlingen blev erklæret for lovligt varslet og godkendt. 
     
b) BESTYRELSENS BERETNING:  
     Formanden, Bent Jul præsenterede forsamlingen for bestyrelse og suppleanter. 
            
     Beretningen er vedlagt som bilag 1. 
     PowerPoint-serie som baggrund for beretningen vedlagt som bilag 2. 
   
 
    Spørgsmål og kommentarer til beretning: 
 

 Boye Petersen, Farum konstaterede med glæde, at der arbejdes på vejene i Danmark, og at de indvies   
 på Fyn i denne weekend. Han ville gerne vide, om vejene er de samme som Klosterruten. 
 

 Bent Jul: Det er ikke nødvendigvis de samme. Inden vi fastlægger vore ruter, hvorved nogle  
 strækninger vil blive de samme, simpelthen fordi det var de veje, man benyttede – både til det ene og  
 det andet formål. 
 
 Svend Erik Larsen, Næstved nævnte, at de internationale ruter ofte var meget tilsvinede.  
 

 Henrik Friediger lovede at skrive til Pilgrimskontoret og nævne problemet og prøve at få dem til at se,  
 hvad der kunne gøres. 
 
 Boye Christensen, København fulgte emnet op ved at nævne, at man ikke behøvede pile. Man kunne  
 blot gå efter affaldet og følge de tomme plastflasker m.v. Han spurgte, hvad kan der gøres, for når de  
 spanske regioner er autonome, vil det ikke være nok at skrive til pilgrimskontoret i Santiago. Han  
 takkede i øvrigt for det flotte medlemsblad og sagde, at han værdsatte de mange frivilliges arbejde i  
 foreningen. Desuden ville han gerne orienteres, om folkelige oplysningskurser  
 var i samarbejde med offentlige skoler.    

 Henrik Friediger svarede, at pilgrimskontoret har en vis indflydelse på, hvad der sker på Caminoen i  
 De forskellige regioner og i hvert fald kan påvirke beslutningstagerne til evt. at opsætte affaldskontai- 
 nere. Han oplyste endvidere, at oplysningsarbejdet ligger inde under folkehøjskoler og at foreningen har  
 et samarbejde med Nordfyns Folkehøjskole om kurser og pilgrimsrejser til Santiago.  
 

 Niels Henrik Lieberkind følte sig nødsaget til at tilføje, at omend han ikke havde nævnt det for  
 bestyrelsen endnu, så havde han på en nylig afsluttet pilgrimsvandring haft kontakt med den  
 sydafrikanske pilgrimsforening, som til samtlige refugier på Caminoen har sponseret et antal  
 affaldsposer, hvorpå pilgrimmene på ni forskellige sprog opfordres til at fylde posen med opsamlet  
 skrald og lægge den i næste affaldsspand. Han agtede at foreslå et samarbejde med sydafrikanerne på  
 næste bestyrelsesmøde. 
 

 Bent Jul oplyste, at ordet ’folkelig’ skulle forstås på den måde, at vores forening ikke er konfessionel  
 og dermed henvender sig til både medlemmer af trossamfund og medlemmer uden tilhørsforhold. Vore  
 kurser foregår bl.a. sammen med Nordfyns Folkehøjskole, og på disse kurser holder vi os til de former,  
 der er naturlige på en højskole, der følger grundtvigianske folkelige højskoletraditioner.    
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 Ejler Prytz, Norge takkede for beretningen. Han sagde, at han er medlem af en norsk pilgrimsforening,  
 Pilegrimsfellesskapet St. Olav, og at vort arbejde er et forbillede for alle andre foreninger. 
 
 Birger Christensen: Det har været godt, det sydafrikanerne har gjort.  
 
 Søren Petersen, Hillerød nævnte at vedr. bladet og  hjemmesiden var det eneste han kunne brokke sig  
 over, var den skeløjede munk på hjemmesiden. Bortset fra, at han mente, at munken skulle væk, kunne  
 vi i foreningen være stolte over det – og han takkede for blad og hjemmeside. 
 

 Peter Glunz takkede for roserne og lovede, at munken ville blive fjernet allerede på mandag. 
 
 Ulla Kobberup, Viborg Pilgrimscenter takkede for det fantastiske arrangement og sagde, at hun har  
 Været medlem siden 2004 og været hospitalero.  Hun oplyste, at Pilgrimscentrum vil lave en  
 aktivitetsoversigt og tilbød alle enkelte samt foreninger, at de kan lægge deres planer ind på denne,  
 således at der kunne blive en total oversigt. 
 
Beretningen blev godkendt med akklamation. 
 
c) FREMLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB: 
    Regnskabet blev gennemgået af kasserer Carina Glunz. Vedlagt som bilag 3. 
    Carina præciserede, at det er vigtigt, at man skriver fra hvem kontingentindbetalingen kommer. 
 
Regnskabet blev godkendt. 
 
d) FREMLÆGGELSE AF DET KOMMENDE ÅRS BUDGET herunder fastsættelse af kontingent:  
  Budgettet vedlagt som bilag 4.  
  

    Budgettet blev forelagt. Bestyrelsen foreslår uændrede satser for kontingent, indmeldelsesgebyr og pas. 
 
 Vivi Vendt ønskede orientering om budgettets stigning på 213% på posten ’administration’.  
 

   Bent Jul svarede, at det er fordi foreningen nu er så stor, at det er nødvendigt at outsource en del af de  
 administrative opgaver. Budgettets underskud skyldes, at arrangementerne i f.m. dette års jubilæum vil  
 blive udgiftsført i det nye års regnskab. 
 
Budgettet godkendt. 
 
e) INDKOMNE FORSLAG:   
  Der er ikke kommet nogen forslag. 
  
f) VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER OG SUPPLEANTER: 
  

    Til bestyrelsen: I lige år er 4 af bestyrelsens 7 medlemmer på valg – i ulige år er 3 på valg.                                 
  Carina Glunz, Else Dupont og Niels Henrik Lieberkind er på valg for den næste 2-års periode.  
         Alle blev bed om kort at orientere om deres opgaver i bestyrelsen, hvilket de gjorde og tilkendegav,  
  at de var villige til at modtage genvalg. 
 
    Som suppleant: Kjeld Burgby blev sidste år valgt for en 2-årig periode, men til afløsning for Vibeke  
  Nygaard, som ikke ønsker at fortsætte, skal der vælges en suppleant. 
 
  Annalise Bonde og Troels Beck har begge meldt sig som kandidater til suppleantposterne.  
 

  Annalise Bonde præsenterede sig som ”ikke gammel i gårde”, men hun har interessen og vil  
  begynde at gå, når hun ”bliver ledig på arbejdsmarkedet”. Mødte Gunnar på et spanskkursus, og han  
  var en af dem som vandrer på Caminoen. Hun har ønsker om at være hospitalereo og være med til  
  at arrangere. 
 
  Troels Beck præsenterede sig som en af dem, der har været med i arrangementskommiteen til  
  jubilæet. Han har kendskab til foreningsarbejde i idrætsforeninger og menighedsråd. 
 
  Da der kun var en suppleantplads ledig trak Troels Beck sit kandidatur tilbage, og dermed var  
  Annalise Bonde valgt som første suppleant for en 2-årig periode. 
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g) VALG AF REVISORSUPPLEANT:  
   Erik B. Mikkelsen ønsker ikke genvalg. Han blev takket for den afvigte periode. 
 

  Leon Price Johansen tilbød sig og præsenterede sig som ”ret ny”. Han har været gennem et  
  sygdomsforløb, og da han blev rask ville han gå Caminoen, hvilket han gjorde i juni i år. 
  Leon Price Johansen blev valgt. 
 
h) EVENTUELT: 
 Bent Jul: Vibeke Nygård har gjort et meget stort arbejde i foreningen. Det vil vi gerne sige tak for med  
 en lille gave, som han overrakte hende. 
 
 Finn Buhl, Roskilde: 1000 gange tillykke med jubilæet! Jeg er formand for den lille forening i  
 Roskilde, Roskilde Pilgrimsforening, og jeg vil gerne sige, at vi aldrig var kommet op at stå, hvis det  
 ikke havde været for Foreningen af Danske Santiagopilgrimme. Derfor tak for det – og endnu en gang  
 tillykke med jubilæet. 
 
 Annie ?: Sidste år foreslog jeg, at vi får en adresseliste, så der kunne blive mulighed for at køre  
 sammen – og i nærområderne lave vandringer sammen. 
 Peter Glunz svarede, at vi ikke må udlevere den totale adresseliste, men hvis nogen spørger, vil vi  
 gerne se på mulighederne for lokalområdet. 
 Vibeke Nygaard: Man kan benytte hjemmesiden til at efterlyse andre. 
 ?: De firkantede regler er sådan, at det er bestyrelsen, som skal gøre det. 

Marianne Garbers: Kan man omgå det ved at lave en landsdækkende Facebookgruppe? For så 
bestemmer man jo selv. 

 Peter Glunz kommenterede, at de muligheder allerede eksisterer, hvis man benytter hjemmesiden.  
 Konklusitionen blev, at bestyrelsen skal prøve at finde en løsning, ved at webmaster undersøger, hvad  
 der teknisk set er muligt.  
 
AFSLUTNING: 
 Derefter takkede dirigenten for god ro og orden, hvorefter han gav ordet til formanden. 
 Formanden takkede dirigenten for afviklingen af generalforsamlingen og denne for den livlige  
 deltagelse. 
 
 Formanden præsenterede forsamlingen for arrangementskomitteen og takkede dem for det store arbejde  
 de havde gjort for at få alle weekendens aktiviteter klar og til at køre. 
 
 
 Til slut takkede formanden nedenstående for hjælp og støtte i f.m. årsmødet: 
  

  Dansk Erhvervsskole, Munkemose , 
  Odense Kommune, 
  Iberia luftfartsselskab, 
  Den spanske stats turistbureau, 
  Volsmose kirke og menighedsråd, 
  Horsens Kommunes kulturforvaltning. 
 
 
 
Niels Henrik Lieberkind 
(Referent)  


