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FORENINGEN af DANSKE SANTIAGOPILGRIMME 
 

Referat fra generalforsamling 
Dato: Lørdag den 31. oktober kl 10.15 
Sted: Danhostel i Kerteminde 
______________________________________________________________________________ 
 
Formand Vibeke Mørdrup bød velkommen til generalforsamling og årsmøde.  
111 pilgrimme var mødt op. 
 
 

Dagsorden 
 
1. Valg af dirigent, referent, stemmetællere 

Som dirigent blev Bjarne Stenhøj valgt. Bjarne konstaterede, at generalforsamlingen var 
lovmæssigt indkaldt.  
Som referent blev Pilo valgt. Som stemmetællere blev Marie, Susanne og James valgt. 

 
 
2. Bestyrelsens beretning 

Formand Vibeke Mørdrup fremlagde beretningen. Beretningen kan læses i sin fulde længde 
på santiagopilgrimme dk under ”Om foreningen/beretninger”.  
 
Spørgsmål til beretningen: 
Grethe Dyrby roste den fyldestgørende beretning. 
 
Beretningen blev herefter taget til efterretning 

 
 
3. Revideret regnskab til godkendelse 

Kasserer Leon Johansen fremlagde regnskabet. 
 
Regnskabet blev herefter godkendt 

 
 
4. Budget for det kommende år, inkl. fastsættelse af kontingent 

Kasserer Leon Johansen: Kontingentbeløbet foreslås uændret.  
Der er budgetteret med 370.000. Der er budgetteret med 50.000 til udgifter til stiarbejdet. Der 
er ingen indtægter, da vi hverken har søgt midler eller modtaget tilskud. Generalforsamling i 
Ringsted i 2016 budgetteres med 50.000 
 
Spørgsmål til budgettet 
Bente Valbum: Er det muligt at søge om penge andre steder (end Arbejdsmarkedets 
Feriefond red.) til stiarbejdet? 
Leon Johansen: Det er ikke umuligt. Der er lokale fonde man kan søge. I USA kan man fx 
adoptere en highway. Det kunne man foreslå firmaer i Danmark, at de kan adoptere en sti. 
Helge Larsen: Man kan søge en masse penge fra noget ”naturnoget”. 
Vibeke Mørdrup: Vi skal selvfølgelig søge penge, fx fra Friluftsrådet og andre steder. Men der 
skal være et konkret projekt at søge til. 
Freddy Mørk. Korsør har åbnet Kløverstierne. Nordea-fonden har støttet de nyåbnede 
Kløverstier. 
 
Budgettet blev herefter godkendt. 
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5. Indkomne forslag 
Der var ingen forslag. 
 

 
6. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 

På valg er: Leon Johansen, Tone Kirkeby og Tommy Jensen (har trukket sig). I stedet for 
Tommy Jensen, foreslår bestyrelsen Grethe Dyrby. 
Vibeke Mørdrup: Vi kan ikke undvære Tone og Leon. Tommy, som har trukket sig, bor i 
Jylland, og vi mangler derfor et nyt jysk medlem. Grethe Dyrby, som også sidder i 
Hærvejsbestyrelsen indstilles derfor.   
Grethe Dyrby: Er plantet godt i den jyske muld i Midtjylland. Er blevet spurgt før, men har ikke 
haft tiden. Gammel rotte og nr. 126 i foreningen (vi er pt. 1595 medlemmer, red). Caminoen har 
været starten på en anden måde at opleve livet på. Hærvejen har også betydet rigtig meget og 
er gået mange gange. Den er smuk og afvekslende og kan varmt anbefales. Grethe overbragte 
også en hilsen fra Hærvejsbestyrelsen. 
Helge Larsen: Ønsker ikke skriftlig afstemning, men at vi tager et navn ad gangen. 
 
De tre indstillede: 
Leon Johansen, Tone Kirkeby og Grethe Dyrby  
blev herefter genvalgt/valgt. 
 

 
7. Valg af suppleanter 

Bestyrelsen foreslår, at Poul Brasch fra Sjælland bliver genvalgt, Carsten Maegaard fra Jylland 
bliver valgt og at Henrik Rønne, som ønsker at stille op, men var forhindret i at møde op også 
bliver valgt som suppleant. 
Poul Brasch bliver 1. suppleant. Poul er pædagog, pilgrimsmand og nybagt farfar. 
Carsten Maegaard bliver 2. suppleant. Carsten kommer nord for Herning og har været med i 
10 år. Har gået den primitive en gang, den franske to gange og de sidste 100 km af den 
potageske. Har været frivillig på herberget i Astorga. Arkitekt og passioneret havkajak-roer, 
tangodanser og synger i russisk-ortodokst kor. 
Henrik Rønne bliver 3. suppleant. 

 
 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Claus Cordt foreslås genvalgt som revisor og Jacob Löwe foreslås genvalgt som suppleant. 
Både Claus og Jacob blev genvalgt. 
 

 
9. Eventuelt 

Helge Larsen: Har gået Camino del Norte og har set forskellige former for pilgrimspas med 
plasticlaminering. Spurgte om man kunne overveje det. Vibeke Mørdrup: Opfordrede til at 
lægge pilgrimspasset i et plasticetui, så bliver det ikke krøllet. 
 
Susanne Dahse: Kunne godt tænke sig, at der er billeder af bestyrelsen på hjemmesiden. 
Peter Glunz: Billederne ligger allerede på foreningens hjemmeside. Præsentation af 
bestyrelsen kan ses på santiagopilgrimme.dk under ”Om foreningen/bestyrelsen”.  

 
 
Kirsten Hansen: Den nordlige del af Hærvejen bliver slet ikke nævnt. Rigtig ærgerligt at den 
ikke nævnes. Rart der kommer jyder ind i bestyrelsen, så det ikke bare er en 
sjællandsforening. Blev åbnet sidste år. Frederikshavn til Viborg.  
Grethe Dyrby: Har gået den nordlige hærvej. Hærvejen er hele vejen, og ikke kun fra Viborg. 
Den nordlige del er ikke glemt. Det er hele Hærvejen. 
Erik Staffeldt: Lige som der er lavet herberger langs Hærvejen af foreningen med samme 
navn, hvis formand er arkitekt Anders Blinkenberg, har han fået bevilget penge fra en fond til et 
pilotprojekt for herberger nord for Viborg. Hærvejsorganisationen, som kommunerne og 



 

3 

turistbureauerne står bag, koncentrerer sig primært om gående og cyklende, tidligere også 
ridende, men de er skubbet lidt i baggrunden. I bestyrelsen anbefaler vi meget, at man tager en 
tur på Hærvejen inden man går i gang med de store pilgrimsruter. 
 
Solvej: Spørgsmål til Hærvejen. Herberger kun åbent i tre måneder juni, juli og august. Kan 
sæsonen udvides? Kun et begrænset antal pladser. Kan man risikere ikke at få plads og kan 
man reservere pladser? 
Grethe Dyrby: Den kontrakt herbergerne har lavet med Hærvejsforeningen går på 3 måneder 
og de er ikke interesseret i mere end tre måneder. Men nogle af herbergerne er også Bed and 
Breakfast, og de fungerer hele året. Dem kan man bare ringe til. De bestemmer også selv 
prisen. Hvis der er varme, koster det ekstra. Man kan bestille plads op til max. 12. Man 
kontakter de enkelte herberger.  
Hvis I alle sammen hjælper med, at der kommer flere på Hærvejen, så vil herbergerne sikkert 
ændre på det på de begrænsede åbningstider. 
 
Vibeke Mørdrup takkede for en god generalforsamling. Næste år mødes vi i Ringsted, den 
sidste lørdag i oktober. Arrangementet bliver afholdt i den gamle anlægspavillion, 10 minutters 
gang fra Ringsted station. 
 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden og ønskede alle en fortsat god dag. 
 
 
Ref./pilo 

 
 


