FORENINGEN af DANSKE SANTIAGOPILGRIMME

Referat fra generalforsamling
Dato: Lørdag den 29. oktober 2016 kl 10.15
Sted: Pavillonen i Ringsted
______________________________________________________________________________
Kasserer Leon Johansen bød velkommen til Pavillonen og gav herefter ordet til formand Vibeke
Mørdrup. Vibeke bød velkommen til generalforsamling og årsmøde. Der var 112 til stede, men der
var tilmeldt flere, som desværre ikke var mødt op.

Dagsorden
1. Valg af dirigent, referent, stemmetællere
Som dirigent blev advokat Steen Bech valgt.
Som referent blev Pilo valgt. Steen Bech erklærede generalforsamlingen for lovlig varslet.

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:
Niels Henrik Lieberkind. Bør der ikke skrives om den internationale pilgrimskonference i
Sarria i næste nummer af PILGRIMMEN? Forslaget går videre til bladets redaktion
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

3. Revideret regnskab til godkendelse
Kasserer Leon Johansen fremlagde regnskabet.
Spørgsmål til regnskabet
Ingen spørgsmål.
Regnskabet blev herefter godkendt.
4. Budget for det kommende år, inkl. fastsættelse af kontingent
Kasserer Leon Johansen:
Spørgsmål til budgettet
Ingen spørgsmål.
Kontingentfastsættelsen blev herefter godkendt uændret kr. 175/225.
5. Indkomne forslag
Der var indsendt et forslag, som imidlertid ikke var indkommet rettidigt. Det skal være
formanden/bestyrelsen i hænde fire uger før generalforsamlingen. Og skulle derfor være
indsendt den 1. oktober. Det indsendte forslag var dateret den 4. oktober.
På indkaldelsen står indsendelsesfristen angivet med rød skrift.
Forslagstilleren Eli Lykke trak herefter sit forslag.
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6. Valg af formand
På valg er: Vibeke Mørdrup
Henrik Friediger, redaktør af PILGRIMMEN og tidligere formand for foreninen i fem år, gav
Vibeke nogle varme ord med på vejen:
”Vibeke har gjort det rigtig godt. Hun er en knag, et dejligt varmt menneske og er meget
engageret. Vibeke har været med til at drive stiarbejdet. Det er har og være et stort arbejde at
få plantet hele danmarkskortet til med muslingeskaller. Vibeke er ufortrødent fortsat med
arbejdet og har samtidig holdt sammen på bestyrelsen under meget behagelige
arbejdsforhold.” Henrik anbefaler, at Vibeke genvælges for de næste to år.
Vibeke Mørdrup blev genvalgt.
7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
På valg er: Troels Beck, Henrik Friediger og Erik Staffeldt.
Erik vil gerne drosle ned og bestyrelsen indstiller derfor Pilo Drescher som bestyrelsesmedlem.
Erik vil gerne fortsætte som suppleant.
Pilo Drescher præsenterede sig kort. Har været med i foreningen siden 2011, som også var
året for den første caminovandring. Pilo har også været med i stigruppen fra starten. Det har
været nogle rigtig gode år som også har bragt mange gode kammerater med sig. Pilo skal
sammen med Henrik Rønne opsætte den nye hjemmeside og glæder sig til at kaste sig over
bestyrelsesarbejdet.
8. Valg af suppleanter
Erik Staffeldt blev valgt som suppleant og Henrik Rønne og Carsten Maegaard blev genvalgt.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant Lasse Antonisen, revisor og Jakob Løwe, suppleant blev
begge genvalgt.
10. Eventuelt
Henrik Tarp. Henrik modtager "Katolsk orientering", som udgives af Bispedømmet
København. Af den fremgår det, at der er oprettet en pilgrimsgruppe af katolikker som har
tilknytning til domkirken i Bredgade. Her kan man købe pilgrimspas. Henrik har skrevet til den
pågældende præst, som han kender personligt og gjort opmærksom på, at de ikke kan udstede
deres eget pilgrimspas. Det er kun det pilgrimspas, som katedralen i Santiago udsteder, der er
gældende, og det eneste der bliver godkendt. Gjorde opmærksom på, at Foreningen af Danske
Santiagopilgrimme har siden årtusindeskiftet haft monopol på at sælge pilgrimspas i Danmark.
Herefter hørte Henrik ikke mere fra præsten.
Henrik har også fået at vide, at Viborg pilgrimsforening solgte pilgrimspas. Henrik kontaktede
foreningen og katedralen i Santiago, som kunne fortælle, at en person fra Viborg
pilgrimsforening havde præsenteret sig som repræsentant for vores forening. Henrik sendte
kopi af vores monopolskrivelse til Viborg som tilbød, at vi kunne købe passene tilbage.
Grunden til, at vi har monopol er ikke for at undertrykke nogen, men for at få et billede af, hvor
mange danskere, der går camino. Monopolet skyldes også det store arbejde vi gør i Danmark
bl.a. med stiarbejdet og de penge vi får ind på passene. Det var en af de begrundelser vi lagde
frem i Santiago for mange år siden. Om der skal gøres mere ved sagen må bestyrelsen afgøre.
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Troels. Introducerede de 5 nye postkort, som vi bl.a. har fået tilskud til via Friluftsrådet.
Poul Brasch fortalte om, at den gennemgående tanke bag postkortene er, at ”det går i blodet
at være pilgrim”. Det er forsøgt at få følelsen frem om ”sundhed, nærvær og samvær”. ”På 5
kort har vi beskrevet hele livet", sluttede Poul.
Troels kommenterede vores tiltag i ft. PR. Vi forsøger at kortlægge ruterne på waymarkedtrails
på nettet. Det har været vores hovedfokus: Derefter er vi fortsat med postkortene. Om vi skal
gå videre med folderne skal vi tale om i bestyrelsen. Det er et stort arbejde også at
vedligeholde folderne på de steder, de bliver placeret, bl.a. ved at sørge for, at der hele tiden er
fyldt op. Hvem gør det? Og hvordan gør vi mere reklame for vores ruter på turistkontorerne og
de steder man kan overnatte undervejs? Der er også forslag om samarbejde med Roskilde
kommune om et pilgrimshus. Det skal være lokale folk der starter det.
Henrik Reiner. Har gået camino to gange. Han opfordrer foreningen til at oprette en 100 km
sten, eller en 30 km sten (fra Santiago), hvor der står ”kærlighed” på.
Henrik Friediger. Der hvor den gamle 100 km stod, er der faktisk stadig en sten. Den er bare
overmalet med graffiti, og kan derfor ikke ses. Er irriteret over, at de nye sten med angivelse af
km, m, og cm. står på messingplader. Messingpladerne er blevet stjålet.
Henrik har haft en voldsom krise i ft. sit engagement med bladet. Det har været op ad bakke at
være redaktør. Et daværende bestyrelsesmedlem mente, at der var for mange artikler, som
Henrik har skrevet. Har gået tre uger på den franske vej og har fået masse af idéer til
knaldgode artikler. ”Hvorfor får I andre ikke de idéer? Skriv om refugierne. Det behøver ikke
være mig der skriver artiklerne. Man kan gå meget dybere ned i materien med de oplevelser
man får. Der er masser af stof uden kun at skrive, at man går derfra og dertil osv.”
En opfordring til forsamlingen ”Tænk på, når I går caminoen, om der er noget jeg gerne vil dele
med andre i foreningen”.
Niels Henrik. Kommentar til Henrik Tarps indlæg om monopol på pilgrimspas. Kender ikke
noget firma som ikke nidkært våger over de logoer og slogans, som de har fået anmeldt som
deres. Vi skal passe på og være nidkære over vores pas.
Gitta. Hvis der står Foreningen af Danske Santiagopilgrimme, så gælder passet for alle.
Uanset religion.
Helge Larsen. Det er fantastisk at få bladet. En af årsagerne til at han kom ud at gå var
artiklerne om at gå fra kilometersten til kilometersten. Anbefalede en app ”OsmAnd”, hvor man
kan hente op til 10 gratis ruter.
Carsten Maegaard. Har været til møde i den internationale pilgrimssammenslutning i Sarria.
Her var bl.a. de nye kilometersten på dagsordenen.. 300 sten er blevet udskiftet. De er gravet
op, fordi kilometerangivelserne blev ændret efter man opførte lufthavnen i Santiago. De gamle
sten blev først transporteret til Valencia. Næste gang man hørte om dem, var de endt i en hal i
Lugo. Hvorfor de nu er dér står hen i det uvisse. Det er en opgave for myndighederne i Lugo.
Carsten er i gang med et projekt om at få nedfældet de sidste 25 års pilgrimshistorik.
Bestyrelsen har drøftet om det skal være et forskningsprojekt eller noget mere jordnært.
Carsten er selv til det mere jordnære. Carsten er tovholder, men der skal udpeges en redaktør.
Der forventes forbrugt et halvt årsværk på projektet. Der kan dannes en bidragsgruppe via
Dropbox eller andet.
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Indholdet kan være en blanding af eksakt historie og personlige essays, herunder:
1. Caminoen genopfundet i 1970'erne i Spanien
2. Præsten i Santo Domingo de Calzada med den gule maling
3. Rygtet spredes i løbet af 1980'erne
4. Shirley Mclaine skriver en bog
5. Paven besøger Santiago
6. Camino Francés gøres til Unesco World Heritage
7. Paulo Coelho skriver en bog
8. Harpe Kerkeling skriver en bog
9. De første danske pilgrimme drager af sted omkring 1990
10. Foreningen af Danske Santiagopilgrimme stiftes i 1999
11. Pilgrimmen spreder viden og interesse
12. Der organiseres fælles ture i højskoleregi
13. Den internationale interesse stiger eksplosivt
14. Danske pilgrimspræster
15. Nordisk samarbejde
16. Brydninger i foreningens ledelse
17. 10 års jubilæum
18. Foredragsvirksomhed landet over
19. En informativ hjemmeside
20. Bertelsen og Caminoen
21. Filmen "The Way"
22. Der laves pilgrimsruter i Danmark
23. Hærvejen med herberger
24. De nye ruter
25. Folkekirken og pilgrimsvandring
26. Det åndelige, spirituelle, religiøse element

Henrik Rønne. Fortalte kort om den nye hjemmeside, som er under udarbejdelse.
Hjemmesiden bliver mobilvenlig, og tilpasses automatisk til de forskellige enheder. Webteamet
vil bl.a. samle gode apps og skrive vores anbefalinger hertil.
Helge Larsen. Havde en kommentar til kilometerstenene og sagde, at da der hele tiden kører
lastbiler fra Danmark til Lugo og retur, kunne vi måske få fragtet nogle af de gamle
kilometersten hjem til Danmark.
Vibeke afsluttede generalforsamlingen med at takke afgåede bestyrelsessuppleant Poul
Brasch for sit arbejde i bestyrelsen. Også dirigenten blev takket for et godt stykke arbejde,
ligesom revisor Lasse Antonisen også blev takket for sit arbejde.
Dirigenten takkede for god ro og orden og ønskede alle en fortsat god dag.
Generalforsamlingen sluttede med, at man sang pilgrimssangen "Må din vej gå dig i møde".

Ref./pilo

4

