
Ordinær generalforsamling på Houens Odde den 2. november 2013 
 

 
Der var 91 medlemmer tilstede inclusive bestyrelsesmedlemmerne Henrik 

Friediger (HF), Vibeke Mørdrup (VM). Erik Staffeldt (ES), Troels Beck (TB) og 

Niels Henrik Lieberkind (NHL).  

Afbud fra Carina Glunz (CG) og Anette Foged Schulz (AFS) 
 

Formanden, HF, bød velkommen. 

 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 
Bjarne Stenhøj blev valgt til dirigent. Han takkede for valget og 

konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

 

 NHL blev valgt til referent, og Marie, Susanne, Niels Erik og Bjarne blev 
valgt til stemmetællere. 

 

2. Bestyrelsens beretning blev oplæst af formanden (bilag).  

 Ligger på hjemmesiden. 
 

Fra debatten om beretningen:  

 Karin: Hvor mange medlemmer er der i hhv. Øst- og Vestdanmark?   

 Svar: Det er 50-50 

Frede: Hvad er spirituelle grunde: Er det ikke nok, at man bare siger ’af 
religiøse grunde’? 

Frede: Deltagelse i rejsemessen: Hvad så med dem , som har været på 

Caminoen med et rejsebureau – og så er blevet inspireret til at gå. 

HF: jeg synes at det er helt fint at man tager med et bureau – og nogle kan 
jo ikke klare det fysiske på anden måde. I øvrigt er der masser af firmaer, 

som er parat at transportere ens rygsæk. 

Niels Erik Søndergård: Man ser, at der sker meget, af ikke religiøst på de 

sidste 100km.  
Eva (med henvisning til Bertelsen i julekalenderen for et par år siden): Det 

kan da give nogle inspiration til at gå – derfor er det OK at vi deltager på 

messen i Bella Center. 

Ulrik: Alle kan gå, uanset grund, og man kan få afklaret mange ting blot 

ved at gå. 
NHL: En meget stor del af uromagerne er spaniere, og dem vil man vel ikke 

fratage retten. 

HF: 80% af pilgrimmene på Caminoen og spaniere, og 80% af dem starter i 

Sarria og går kun de sidste 100 km. Mange af dem er unge mennesker i 
grupper, som går med deres lærere og præster, og dem kan man jo ikke 

forbyde, selvom de ind imellem kan være noget støjende.  

Jeg har selv oplevet, at Caminoens kraft har gjort, at vandrerne oplever, at 

Caminoen ikke bare er en ’fodslavs-sag’. 
Carsten: Jeg forstår, at det er den katolske kirke, der er ophavet til 

diskussionen (om at Caminoen skal være forbeholdt katolikker, der vandrer 

med et religiøst formål). Så må man jo kunne være i dialog med kirken. 
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Jeg har oplevet, at cyklister kommer racende forbi en bag fra. Det er 

ubehageligt og kan ødelægge spiritualiteten’. 

Jette: jeg har hørt, at der er mange grupper, som har forudbestilt, så der 

ikke er plads til pilgrimme, som vandrer enkeltvis. Man kan til sidst komme 
ud for at blive henvist til et pensionat til 35 Euro, og det kan vel ikke være 

rigtigt? 

HF: Du peger på et problem, men det, at man kan reservere, gør, at man 

slipper for stress. I stedet for at skynde sig at nå frem og erobre sig en 

seng for natten, kan man nyde vejen i ro og mag. 
Poul Erik: Om de er katolikker eller ej, må de gå. Hvad med Lourdes, som 

er en pengemaskine. Eller hvem skal bestemme, om nogle er mere kristne 

end andre? Hvor stor forskel er der på det religiøse? Jeg mener, at det kan 

andre ikke afgøre. Man skal være glade for de unge, som kommer, selv om 
de måske larmer. Foreslår rabat på medlemsskabet. 

Helle: For mig handler Caminoen om rummelighed, og jeg synes ikke, at 

jeg eller nogen anden skal afgøre, hvem, der må gå. 

??: Mange tager afsted spontant, og så gør det et dybt indtryk på dem, og 
de får noget ud af det - også spirituelt. 

Gitta: Var der ikke en historie om en folkemængde hvor en kvinde rører ved 

Jesu kåbe – og så får hun en kraft. Det kan være det samme med Caminoen. 

 James: Caminoen er ikke kun i Spanien – det er fra ens egen dør. 
 Frede (vedr. Ferie- of Fritidsmessen): Har vi midler - og har vi kraft til det? 

HF forklarede, at Bella Center ønsker at skabe aktivitet på messen, bl.a. ved 

at lave en pilgrimsfart på messen. Så det er ’give and take’ – Skal vi det?   

 Vivi: Det lyder som en leg for børn og børnefamilier. Så bliver de hængende  

 i vores stand, og finder ud af hvem og hvad vi er? 
 HF forklarede om den konflikt, bestyrelsen frygter, det kan være. 

Gitta: Jeg synes, det er en god ide og en udfordring, så vi kan vise, hvem vi 

er, og så bør der være nogle foredrag med også. 

Karin: Der må være nogle spørgsmål, som skal besvares, før deltagerne får 
stemplet sit pas. 

 Helle: Jeg synes, at vi først skal gøre os klart, hvad er vort mål er, ved at  

 være med. 

 Gitta: Kan man i samarbejdet betinge sig, at der skal besvares noget, før  
 man kan få et stempel. Så vil man kunne få en god tur rundt på messen, og  

 deltagerne vil opnå et kendskab til pilgrimsideen. 

 Marie: Katolikkerne vil reservere Caminoen for religiøse – nu begynder vi  

 også at stille krav. Er det det vi skal? 

 Tommy: Vi skal værne om vort ry, så jeg taler mere for, at vi skal promovere  
 hærvejen. 

 Eli: Jeg mener godt, at vi kan løfte det, og at vi kan lave det i Bella Center  

 – og dermed gøre opmærksom på os selv - med visning af rygsække og  

 andet på standen.  Jeg vil gerne være med. 
 Vivi: Er der mulighed for foredrag – så kan vi gøre det seriøst for os selv. 

 Jette: Jeg går ikke ind for ideen – det er jo bare en handelsmesse. Et  

 pilgrimspas er noget meget personligt. 

 Gitta: Rejsemessen er også rejser med indhold.  
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HF afsluttede debatten med at takke for de gode indlæg. Det havde været 

godt for bestyrelsen at få disse input. Man vil have dem i baghovedet og 

holde endnu et møde med Bella Center, og så tage endelig beslutning om 

deltagelse. Han opfordrede til at lægge nye ideer på Forum i foreningens 
hjemmeside, men at det skulle ske hurtigt, hvis de skulle med i 

overvejelserne, fordi næste møde med Bella vil blive holdt ret snart.  

Efterfølgende kom endnu et par bemærkninger fra medlemmerne: 

 Erik foreslog: at nye ideer resten af dagen kunne afleveres inden afrejse. 

 Poul Erik: Når jeg holder foredrag, tænker jeg da ikke på, om tilhørerne er  
kristne eller har planer om at vandre. Men jeg bliver glad, hvis jeg senere 

får at vide, at det har inspireret nogen til at gå. 
 

 Beretningen godkendt med akklamation. 

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab samt budget for næste år. (bilag). 
 Peter Glunz gennemgik regnskabet og orienterede yderligere 

- at ca. 300 ikke har fornyet medlemsskabet, 

- at der er indmeldt 310 nye medlemmer, 

- at vi har skiftet bank. 
 

 Spørgsmål til ’udgifter til stiarbejdet’. Svar: Vi laver kun bogholderi for det 
vi har, og det forventes, at der kommer noget tilbage fra div. fonde.  

 Karin bad om, at der blev fortalt om aktiviteter. Svar: Det er dem, som 

blev nævnt i beretningen, f.eks. ture m.m. 

 Hvad er de langsigtede mål. Der er brugt mere, end indgået som indtægt? 
HF: Min mening er, at en forening som vores ikke skal samle kapital 

sammen. Alle kontingentindtægterne skal bruges til fordel for foreningens 

formål.  
 

 Regnskabet godkendt med applaus 

 

4. Budget for det kommende år 
 TB gennemgik budgettet (bilag) og nævnte, at p.g.a. antallet af deltagere  

 til vore årsmøder og generalforsamling, er det begrænset, hvor mange  

 steder vi kan være. De fleste steder som er store nok, er meget dyre. 

 
5.  Indkomne forslag  

 Der er ikke indkommet forslag. 

 

6.  Valg til bestyrelsen 
 På valg var NHL, CG og AFS. Ingen af disse har ønsket genvalg.  

Bestyrelsen foreslog Hanne Olsen, Leon Johansen, og Tommy Jensen. Der 

var ikke andre, som ønskede at stille op. 

De tre præsenterede sig for forsamlingen og blev valgt. 

  
7.  Valg af bestyrelsessuppleanter 

 Bestyrelsen foreslog Christina Lucas og Tove Kirkeby. 

 De to præsenterede sig og blev valgt. 

 
8.  Valg af revisor 

 Bestyrelsen foreslog Peter Glunz som blev vlagt. 
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9.  Valg af revisorsuppleant 

 Genvalg til Iacob Ulrich Löwe  

 
 

10. Eventuelt 

?: Tak for bladet. Tak for den nye hjemmeside – og her specielt refugiernes 

opdatering. 

Niels Erik Søndergaard efterlyste foredragsholdere i Odense. 
VM overrakte en gave til Carinas og til Anette stedfortrædere.  

NHL fik gaver og takkede rørt. 

ES orienterede om, hvor næste årsmødet kan blive afholdt. Det er svært og 

dyrt at finde egnede steder, men vi regner med, at det nok bliver i Brøndby. 
Her er forholdene bliver lidt trange, men til gengæld bliver det drønbilligt. 

Datoen bliver som vi plejer (bortset fra i år), nemlig den sidste lørdag i 

oktober. 

 
Dirigenten takkede for god ro og orden og sagde, at det var en stor fornøjelse 

for ham at være dirigent på foreningens generalforsamlinger med den 

entusiasme, de fremmødte altid udviste. 

 
 

 

Niels Henrik Lieberkind     Bjarne Stenhøj Hansen 

(referent)     (dirigent) 

 


