
 
 
 
Referat fra:  Bestyrelsesmøde 21. maj 2015 hos Vibeke. 
 
Deltagere: Vibeke Mørdrup, Leon Johansen, Henrik Friediger, Erik Staffeldt,  
                  Poul Brasch, Peter Glunz, Troels Beck. 
Afbud:       Tone Kirkeby, Tommy Jensen, Martha Møller. 
 
 
1. Referat fra sidste møde:  Godkendt. 
 
2. Pilgrimstræffet i Roskilde, lørdag (+søndag)  22-23 august. 
Tidsplan og økonomi gennemarbejdet. Der er knap 70 tilmeldt til vandring. 
Der inviteres lokale "vip-personer" samt øvrige samarbejdspartnere i forbindelse 
med sti-afmærkningsarbejdet. Roskilde Pilgrimsforening har sagt ja til at medvirke,  
de vil stå for modtagelsen til Roskilde. 
 
3. Årsmødet i Kerteminde, lørdag 31. oktober. 
Der er positivt svar fra pilgrimsforeningerne i Norge og Nordtyskland.  
Tone rykker Sverige for deltagelse. Tidsplan og praktiske rammer gennemdrøftet. 
 
Start kl. 09.00 Ankomst og kaffe m/bolle / Kl. 10 til ca. 12.30 generalforsamling / 
kl. 12.30-14.00 Frokost /  kl. 14-15 Travetur  /  kl. 15 - 15.30 kaffe m. kage / 
kl. 15.30 - 16.50 Information om pilgrimsruter i Norge, Sverige og Nordtyskland. 
kl. 16.50 Musikalsk indslag.  
 
Kl. 17-18.20 Temagrupper: 
Bord 1 = Nye pilgrimme, bord 2 = Hospitaleres, bord 3 = Arbejdet med de danske 
ruter, bord 4 = Ruter i Portugal, bord 5 = Den primitive rute i Nordspanien / 
bord 6 = Sveriges ruter /  bord 7 = Norges ruter / bord 8 = ruter i Slesvig-Holsten 
 
Kl. 18.20 Musikalsk underholdning. 
kl. 18.45 Sandwich og afslutning 
Busafgang. 
 
Der vil være gratis bus.service allerede fra Sjællandsiden (Korsør) til og fra Kerteminde. 
 
Deltager pris: kr. 200 for deltagelse i tema-dagen. Tilmelding inden 1. oktober. 
Betaling ved ankomst. 
 
4. Samarbejde med de nordiske foreninger. 
Dagen før årsmødet, arrangeres der et møde i Kerteminde med vores nabo-landes 
pilgrimsforeninger. Erik Staffeldt og Tone Kirkeby udarbejder indbydelse. Bestyrelsen be'r 
Tommy være tovholder for mødet. Det er planlagt til fredag 30 okt. kl. 16 til 18. 
 
 
 



 
 
 
5. Medlemstal og regnskab. 
Der sælges fortsat mange pilgrimspas. Foreningens medl. tal ligger i dag på 1.461 medl. 
Efter 1.rykker har ca. 210 ikke fornyet deres medlemskab, de får endnu en påmindelse 
per mail fra sekretariatet. 
Budget / regnskab, udvikler sig som planlagt. 
 
6. Bladet Pilgrimmen. 
Henrik forelagde oversigt over stof til næste bladnummer. Det blev aftalt, hvem der 
følger op på diverse lovede artikler. 
 
7. Nyt pilgrimscentrum i Maribo. 
Vibeke og Erik samt Hanne Olsen og Bøje Pedersen har deltaget i pilgrimsmøde i Maribo 
om etablering af PilgrimsHus i byen. Initiativtagerne er fortsat i startfasen med hensyn 
indretning og drift af nyt pilgrimscentrum der. Vi bidrog med vores erfaringer og ideer. 
 
8. Diverse.. 
Hærvejen: Erik samt Grethe og Mogens  (Skanderborg) har deltaget i status-møde. 
 
Stevns/Møen: Ny pilgrimsrute "camønoen" under etablering der. 
 
Regler ifm. hvilke udgifter foreningen dækker skal præciseres i vores 'forretningsorden'. 
Væsentlige udgifter forud for deltagelse i et arrangement skal formand og/eller kasserer 
tiltræde før disse iværksættes og afholdes.  
 
 
Ref: Troels Beck 
 
 
 


