
FORENINGEN AF DANSKE SANTIAGOPILGRIMME 
REFRAT Bestyrelsesmøde den 24.04.2021 i Pilgrimshuset, Ballerup kl 11.00 
Sted: Pilgrimshuset, Ballerup  
Tilstede: Vibeke, Carsten, Troels, Tone, Rikke, Hanna, Jacob, Bøje, Yvonne. 
Afbud:  
Ordstyrer: Jacob 
Referent: Carsten 
 
DAGSORDEN: 
 
1.0 Velkomst  
v/formand Vibeke, som udtrykte glæde ved at vi har 6 timer til rådighed, så vi kan komme i dybden 
med de emner der er på dagsordenen. 
1.1Vandrerfestival i Esrom Kloster den 4.-5.9 som Rikke og Jacob repræsenterer foreningen i. 
1.2 ACSOW+ FDKP den 4.-5.9 årsmøder i Roskilde, som Tone, Vibeke og Troels repræsenterer 
foreningen i. 
 
2.0 Hjemmesiden 
2.1 Vi har ikke nogen redaktør. En ”stillingsbeskrivelse” i Nyhedsbrevet og vores Facebookside bør 
forklare i få ord hvad opgaven går ud på. Carsten har lavet et udkast. Godkendt efter gode input. 
2.3 Hjemmesidens grundlæggende disponering  
2.3.1 Vi savner primært at Den Danske Pilgrimsrutes etaper bliver ordnet, så de ligger i den rigtige 
rækkefølge. Det vil René tage sig af, men han siger at det er et større arbejde og vil tage nogen tid. 
2.3.2 Hvorfor er der to punkter for hhv. Vandreture og Pilgrimsvandringer? De bør slås sammen. 
René. 
2.3.3 Desuden ligger de aktuelle vandringer dér også hulter til bulder og skal organiseres. René. 
2.3.4 Vedtaget at Hver enkelt kan lægge sine tekster direkte ind på FaceBooksiden, for at understøtte 
det spontane.  
2.3.5 Vedtaget at tekster til vandringer sendes til Erik Staffeldt, som læser korrektur og lægger dem ind 
på hjemmesiden. 
2.3.6 Vedtaget at tekster til Pilgrimmen sendes til Rikke som læser korrektur og sætter dem i bladet. 
2.3.7 Vedtaget at tekster til Nyhedsbrevet sendes til Hanna, som læser korrektur og redigerer. Hun 
ønsker at vi prøver at skrive journalistisk, kort og appetitvækkende. Husk fotos!  
2.4 Carsten refererede fra et møde mellem ham, René og Peter Glunz om hjemmesiden. 
2.4.1 Vi er alt for afhængig af frivillig semi-professionel arbejdskraft. 
2.5 Vedtaget at nedsætte en ad hoc gruppe som skal finder en god hjemmesideudbyder, der kan 
imødekomme vores behov. Troels, Hanna og Carsten valgt til arb.gruppen. 
2.5.2 Ad hoc gruppen forventes at fremsætte forslag i løbet af to mdr. 
 
3.0 IT- administrationssystem  
3.1 På grund af vores anstrengte økonomiske situation udskydes overgangen til Caonventus. 
 
4.0 Økonomi 
4.1 Rikke har bestilt 100 ekstra eksemplarer af ”Pilgrimmen” som udsendes til nyindmeldte. 
Kasserer Hanna ønsker foreningsøkonomien drøftet. 
4.2 Kasserer Hanna har bedt om at få den aktuelle økonomiske situation drøftet.  
Pr. d.d. har vi fået fornyet medlemskab fra 68% af sidste års medlemmer. 
4.3 På grund af Coronasituationen bliver økonomien svækket i år, formentlig med 40%. 
4.4 Bestyrelsen gennemgik budgettet med en tættekam og fandt store besparelser, men inkluderer, at 
vi trækker på kassebeholdningen. 



4.5 Det blev vedtaget at årets andet nummer af Pilgrimmen ikke skal trykkes, men udkomme 
elektronisk. 
4.6 Under forudsætning af, at budgettet holder, skal der kun udkomme ét nr. af Pilgrimmen på tryk i 
2022. 
 
5.0 Mere PR  
5.1 Vedtaget at sende en standardbeskrivelse af Den danske Pilgrimsrute og hvad der ligger bag 
pilgrimsvandring, til avis- og ugebladsredaktioner. Troels. 
5.2 For at styrke den digitale formidling skal de ”Visit Denmark” kommuner, der ligger på 
pilgrimsruten, overtales til at indsætte et link til vores hjemmeside. Troels. 
5.3 Vi vil ansøge om driftstilskud fra Friluftsrådet. Troels er tovholder. 
 
6.0 Stiarbejdet, ture.  
6.1 Der er stor opmærksomhed på vandreture i DK pga. Corona og det forventes, at det i 2021 bliver 
mere populært at holde ferie i DK end sidste år. Mange annoncer tyder på det. 
6.2 Det er klart at vi skal blive bedre til at annoncere pilgrimsvandringer.  
6.3 Det blev drøftet om vi skal tage betaling for deltagelse i foreningens éndagsture.  
Der er ligesom en tendens til, at hvis man skal tilmelde sig og det koster noget, så melder flere sig til. 
6.4 Andre organisationer tager alt fra 10 kr. til 195 kr. Følgende ideer blev vendt, men uden nogen 
beslutning: 0 kr for medl og 30 for ikke-medl. Eller 50 kr. for medl. og 90 kr. for ikke-medl.  
6.5 Noget med max. antal deltagere, - 20-30 personer?  
6.6 Betaling pr. MobilePay, ved tilmelding eller på dagen? 
6.7 Besluttet at lave et spørgeskema der skal undersøge hvad vores medlemmer aktuelt ønsker af 
vores forening. Der arbejdes videre med Troels’ oplæg. 
 
7.0 Aktiviteter i 2021  
7.1 Markering af ”jubelåret” søndag den 25.07. Arb.gr. Troels, Bøje, Rikke og en præst fra Ballerup 
kirke. 
 
8.0 Næste møde  
torsdag den 24.06 kl 16.30 i Pilgrimshuset. 
 
9.0 Evt. 


