Referat af generalforsamling i Danske Santiagopilgrimme
Lørdag den 26. oktober 2019
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere:
Dirigent: Solveig Poulsen
Referent: Rikke Ærtebjerg
Stemmetællere: Eva Andersen, Bodil Andersen, Grethe Dyrbye Andersen og
Bente Aalund
2. Bestyrelsens beretning:
Vibeke Mørdrup fremlagde bestyrelsens beretning. Se bilag.
Kommentarer til beretning:
Muslingeskaller til kirkerne, hvem betaler dem? Skal kirkerne også betale
dem? For så får vi nok svært ved at få dem til at være med.
Svar: Kirkerne skal selv betale de ca. 2.200 kr., det koster. Vi søger også fonde
til formålet.
Kommentar vedr. Facebook-gruppen: Del alle indlæg i
santiagopilgrimme.dk og Camino for Begyndere, da det vil være en fordel
for alle de medlemmer, at de finder ud af, at der er en gruppe af erfarne
vandrere.
3. Revideret regnskab til godkendelse:
Kommentar til posten emblemer, metal, stof: Er det en indtægt eller udgift?
Svar: Det er en udgift, og en del af det, nye medlemmer får, når man melder
sig ind.
Bestyrelsen har drøftet, at vi evt. ikke længere skal udsende metalemblemet i
velkomstpakken.
Kommentar til posten indtægt på pilgrimspas: Det ser ud som om vi har en
stor indtægt, men en stor del af beløbet er porto, og det bør ikke fremgå
som indtægt på pas, men skal udskilles i selvstændig post.
Svar: Det er korrekt. Det skal skilles ad.
4. Budget for det kommende år, inkl. fastsættelse af kontingent
Kontingent foreslås uændret, 240 kr. for enkeltmedlemskab og
340 kr. for par-medlemskab

5. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for to år
På valg er:
Carsten Maegaard, Herning – genopstiller. Genvalgt
Tone Kirkeby, Farum – genopstiller. Genvalgt.
Grethe Dyrbye Andersen, Skanderborg – genopstiller ikke
Rikke Ærtebjerg, Ballerup – genopstiller. Genvalgt.
Ingen melder sig. Kenni, suppleant, rykker op som bestyrelsesmedlem.
7. Valg af suppleanter
På valg for ét år er:
Bøje Pedersen, Farum – genopstiller – genvalgt.
Jacob Rohd melder sig som suppleant. Valgt.
Grethe Dyrbye fortsætter som repræsentant mht. Samarbejdet med
Hærvejen.
8. Valg af revisor for to år
På valg er:
Jacob Löve – genvalgt.
Valg af revisorsuppleant for ét år
På valg er:
Claus Cort – genvalgt
9. Eventuelt
Henrik Friediger udnævnes til æresmedlem af Foreningen af Danske
Santiagopilgrimme.
Henrik takker foreningen og lover at fortsætte med at skrive til Pilgrimmen
Grethe Dyrbye udtræder af bestyrelsen. Grethe får afskedsgave og stor tak
for sit store arbejde med herbergerne på Hærvejen. Grethe takker
foreningen og lover at fortsætte arbejdet med Hærvejen.
Carsten fortæller om de internationale relationer. Spanierne er meget
interesseret i at finde ud af , hvad de kan gøre i jubelåret 2021, hvor de
forventer at der kommer en halv million pilgrimme.
Medlemmerne opfordres til at melde tilbage til foreningen, hvis de oplever
eks. problemer med affald på Caminoen, eks. fyldte affaldsspande i byerne,

affaldscontainere, der ikke bliver tømt har været et problem, skrald smidt i
naturen etc.
Det må også gerne meldes, hvis I oplever (især private) herberger, der er
brandfælder. Ofte er der kun ”hønsestiger” op til soverum på de øverste
etager og det er ikke flammer, man dør af, men røgen og den stiger op. Vi
har tidligere gjort opmærksom på det over for spanierne, men det er vigtigt
at vi følger op, hvis det er et stort problem.
Opfordring fra medlem vedr. vandring på pilgrimsvejen i Norge til og fra
Nidaros.
Spørgsmål om, hvor lang en vandrerute skal være, før den kan kaldes en
Camino.
Der er ikke umiddelbart nogen regel, men som regel er det vandring mod et
helligt sted.
Forslag til vandring fra Jelling til Viborg, når man kommer til Viborg er det
lidt som at komme til Santiago. Viborg Pilgrimscenter er fantastisk og kan
give en fornemmelse af, hvad det vil sige at gå camino.

-/Rikke Ærtebjerg

