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Tilstede var 122 medlemmer inclusive de 7 medlemmer af bestyrelsen, Henrik Friediger (HF), Vibeke 
Mørdrup (VM), Carina Glunz (CG), Anette Foged Schulz (AFS), Troels Bech (TB), Benny Gunge (BG) og 
Niels Henrik Lieberkind (NHL) samt suppleant Peter Glunz (PG), der også er foreningens administrator. 
 
Formanden Henrik Friediger (HF) bød velkommen.  
 
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. 
  Til dirigent valgtes Steen Bech, som konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og rettidigt  
  indkaldt. 
 

Til referent valgtes Niels Henrik Lieberkind (NHL), og som stemmetællere valgtes Susanne Dahlse, 
Iacob Ulrich Löwe, Marie Granholm og Jørgen Knudsen.  
 

2.  Bestyrelsens beretning. 
  Formanden oplæste bestyrelsens beretning (vedhæftet). 
 
  Frede Christiansen takkede for bladet og spurgte, om foreningen kan fremskaffe nogle af de film,  
  som forskellige udenlandske tv-selskaber har produceret. 
  Peter Glunz (PG) Vi kan ikke bare kopiere film og lægge det på hjemmesiden af hensyn til copyright.  
  Vi har god kontakt med en amerikansk producent af en caminofilm og vil senere på hjemmesiden holde  
  medlemmerne opdateret.  
  TB: Der sidder 122 mennesker her, så jeg opfordrer til, at I kommer med input og med gode ideer. 
 
  Jes Jessen sagde, at han sidste efterår købte bogen om Nordruten af Henrik Tarp. Den havde han været  
  så tilfreds med, at han havde været nødt til at gå med den i hånden i på lange strækninger. 
 
  Ukendt: Når bøgerne om de forskellige ruter genoptrykkes ønskes de i lommeformat. 
  
  Beretningen godkendt.  
 
3. Fremlæggelse af regnskab. 
   Kasserer CG gennemgik regnskabet (vedhæftet). 
  Ukendt ville gerne vide, hvad punktet ”Mod Santiago” under indtægter, var for noget.  
  CG oplyste, at det dækkede indbetalingerne fra den gruppe, som etapevis er på vej mod Santiago, og at  
  beløbet udlignes med tilsvarende under udgifter, således at det er neutralt.  
 
  Ukendt: Hvad er forskellen mellem administration og rejseudgifter? 
  HF svarede: Vi kan ikke få folk til at arbejde frivilligt, med den arbejdsbyrde der er i en så stor forening.  

 Derfor har vi hyret Carina og Peter Glunz til udføre det administrative arbejde. Det er en meget favora- 
 bel ordning for foreningen i stedet for at hyre kontorpersonale. Rejseudgifterne vedrører bestyrelsens  
 udgifter til transport i henhold til statens mindste takst. 

 
 Amdi Hansen: Opstilling af aktiverne kunne gøres mere forståelig ved at starte med primo året og  
 slutte med ultimo året. Kassereren lovede at se på forslaget. 

 
  Anette Petersen: Der solgt for et stort beløb pilgrimspas, men købt for et lille beløb?  
  HF: Det er foreningens indtægt, der dog skal modificeres af forsendelses- og portoudgifter. 
 
  Birte Sværke Andersen: Giver Danske Bank nogen renter?  
  Svar: Nej. 
 
  Hanne Olsen: Kan man købe credencials her i dag så foreningen kan spare portoen. Svar: Ja. 
 

  Regnskabet enstemmigt godkendt 
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4: Budget.  
  CG gennemgik budgettet (vedlagt). 
 
  Lone Lorange: Hvorfor tror man at der kommer færre medlemmer.  
  HF: Det er et fornuftig at budgettere forsigtigt  
  
 Børge Mikkelsen: Hvorfor budgetterer man så negativt.  Forventer vi at medlemsantallet reduceres. 
 PG: Tendensen ses på den viste slide – der er udmeldt flere i det seneste år end i det forrige – 200 flere.  
 Men det kompenseres af, at der er næsten 100 flere indmeldte end udmeldte, således at vi er ca. 100 flere  
 medlemmer nu end sidste år på samme tid. Problemet er, om der stadig vil være en stigning, eller vi har  
 nået et toppunkt. 
 HF: Det er gratis at være optimist, men vi skal også være realistiske. Vi vil nødigt nedsætte vort  
 aktivitetsniveau, selvom vi måske ikke kan holde det samme høje medlemstal, og så kommer vi måske til  
 at tære lidt på den oparbejdede kassebeholdning.  
 
 Lillian Jørgensen ville høre, hvad det mentes med, at en havde udtrykt utilfredshed med Camino Francés. 
 HF svarede, at nogle mener den er blevet lidt for turistet – men han fandt den er stadig vidunderlig!  
 
 Birgitte Frank: Danske bank giver ingen renter. Jeg tænker på Merkur Bank – de giver stadig renter. 
 PG: Før havde vi Nordea, hvor vi ikke kunne se, hvem der indbetalte – det kører perfekt fra Danske Bank. 
 
 Frede Christiansen: Vandreudstillingen kan måske markedsføres lidt bedre, så den kan vises på  
 biblioteker m.v. Måske kunne det hjælpe på medlemstilgangen og dermed på budgettet. 
 
 5: Indkomne forslag. 
 Ingen. 
 
 6: Ideer og forslag til kommende aktiviteter 
 HF: Dette er et nyt punkt på dagsordenen, og lidt inspireret af beretningen, vil jeg nu prøver at highlighte,  
 hvilke aktiviteter vi vil være med i:  

- 2 årlige vandringer, en på hver side af Storebælt. 
 - Vores del af pinsevandringen på Fyn, der går over to dage fra Nyborg til Odense.  
 -  Vil gerne lave en tur på Bornholm – mere kommer. Og gerne igen i 2014 en tur rundt om Ivösjön, Sverige. 

- Afmærkning af pilgrimsvejene i Danmark.  
- Vi vil gerne fortsætte med foredrag i sportsbutikker. Det er måske lidt kommercielt med sådan et 

arrangement, men hvis ingen klager over det, vil vi fortsætte, også fordi tilhørerne opnår 20% rabat. 
- Samarbejdet med pilgrimspræsterne fra Hamburg i Tyskland og Dovre i Norge samt vores egen Anette 

Foged Schultz om at arrangere en vandring i 2013 fra Hamburg via Viborg til Trondheim – og AFS 
tilføjede: Det er en lang vandring på i alt 3 måneder, hvor strækningen gennem Danmark vil finde 
sted i ugerne 21, 22, 23 og 24. Strækningerne på Hærvejen giver sig selv, og fra Viborg til 
Frederikshavn regner vi med dagsmarscher på mellem 18 og 30 km. Hele forløbet har en varighed af 
tre måneder. Hun oplyste lidt om ruten og hvem, som er ansvarlig. Hun efterlyste deltagere, som 
enten vil vandre eller hjælpe, f.eks. med følgebil. Endelig beslutning om vandringen tages inden 
udgangen af november.  

 AFS: Sammenkomster eller retræter. Der er interesse for dagsvandringer samt lokale grupper og måske en  
   vandrende retræte.  
  
Majbrit Emborg: Turen til Sverige sidste år – har I planer om at fortsætte? F.eks fra Helsingør over Lund  
   og op gennem Sverig til Vadstena og helt til Trondheim. Jeg vil gerne stå for en lille del af det. 
 HF: Vandringen gik rundt om en sø og er ikke en del af en længere vandring gennem Sverige. Men en  
   sådan lyder da spændende.  
 

 VM: Vi har jo også projektet om pilgrimsvejen. De, som arbejder med det, er ikke en lukket gruppe. Der  
   må gerne melde sig flere.  
 
Ann-Cathrin Hedberg: Det er meget svært at gå fra Larvik til Trondheim, så jeg foreslår at gå fra  
   Hudriksvall til Tronheim.  
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7. Valg af formand.  
  Dirigenten gennemgik reglerne for samtlige valg. 
 
  VM foreslog genvalg af HF og begrundede det.  
  HF blev valgt enstemmigt med applaus. 
 
8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. 
  VM , TB og BG var på valg .  
  VM og TB ville gerne modtage genvalg, medens BG ikke ønsker at fortsætte i bestyrelsen, som i stedet  
  foreslog Erik Staffelt (ES). 
  VM, TB og ES blev valgt. 
 
9. Valg af bestyrelsessuppleanter. 
  PG var villig til genvalg og bestyrelsen foreslog som anden suppleant Hanne Olsen. Begge blev valgt. 
 
10. Valg af revisor. 
  Benny Hansen ønskede ikke at genopstille. Bestyrelsen foreslog Lasse Anthonisen, som blev valgt.  
  
11. Valg af revisorsuppleant for 1 år 
  Bestyrelsen foreslog Iacob Ulrich Löwe, som blev valgt. 
 
12. Eventuelt.   
 a) VM bad formanden for Nordtysklands Santiagopilgrimsforening, Fred Hasselbach, og hans hustru,  
   Ute, om at komme frem. Så fortalte hun forsamlingen om den hjælp disse to personer og gode venner  
   af foreningen havde ydet; bl.a. under planlægning og udførelse af vandringen mod Santiago. Hun  
   overrakte dem en meget flot jakobsfigur i marcipan, indsat i en glasbowle, som tak for hjælpen.  
   Fred takkede og lovede fortsat støtte. (Figuren er udført af et af vore medlemmer og deltager på  
   vandringen mod Santiago, Ole Jellev) 
 
 b) Pilo Drescher takkede BG for hans arbejde i bestyrelsen, hvorefter Benny modtog applaus. 
  
 c) Poul Erik Jensen fortalte, at han havde cyklet til Jerusalem, Rom og Santiago. Han kan pga. dårlige  
   knæ ikke vandre –  men godt cykle og han mente, at cyklende pilgrimme burde anerkendes på lige fod  
   med gående. 
   HF svarede, at cyklister er lige så velkomne som gående. 
  
 d) Grethe Dyrby takkede bestyrelsen for deres arbejde og ’ville gerne tage bolden op’ ved at melde sig til  
   at lave en tur omkring Øm Kloster. 
 
Derefter takkede dirigenten for god ro og orden, hvorefter formanden takkede dirigenten for at have styret 
det hele så fint. 
 
Frederikssund, den 5. november 2012 
 
Niels Henrik Lieberkind                                                          Steen Beck 
(referent)                                                                                   (dirigent)
 
 
 
 
 


