
FORENINGEN AF DANSKE SANTIAGOPILGRIMME 
 
REFERAT for Bestyrelsesmøde torsdag den 24.06.2021 
 
Sted: kl. 16.30 i Pilgrimshuset i Ballerup. 
Tilstede: Vibeke, Carsten, Troels, Tone, Rikke, Hanna, Bøje, Jacob, Yvonne. 
Fraværende:  
Ordstyrer: Jacob 
Referent: Carsten 
 
DAGSORDEN: 
 
1.0 Nyt fra formanden 
1.1 Velkomst og sidste nyt. Afslag på ansøgning om tilskud fra Friluftsrådet. Se mere under 4.3  
1.2 Respons på sidste referat: Tone og Vibeke kan ikke deltage i ACSOW årsmødet den 4.9, men 
Troels og Yvonne deltager. 
 
2.0 Kommunikation 
2.1 Hjemmeside 
2.1.1 Der har været meget frem og tilbage om vi skal få den gældende hjemmeside renoveret. Det vil 
kræve en professionel indsats og dermed penge. Men det kan lade sig gøre. Problemet er, at der altid 
skal være en prof. til at opgradere software, forny licenser og trimme hastighed. Probelmet er, at vi er 
for få og for afhængige af en enkelt person. Det forudses at vi fortsat vil hænge på uforudsigelige og 
svingende driftsudgifter.  
Hanna har kontakt til en hjemmesideekspert Jonas, som hun har aftalt et møde med om situationen i 
næste uge. Han har allerede set på hjemmesiden og bekræfter, at den er kompliceret opbygget, men 
vha. billig support fra fx Ukraine, vil den formentlig kunne fås til at køre. 
Arbejdsgruppen (Troels, Hanna og Carsten) anbefaler at afvente resultatet af dette møde. 
2.1.2 I flg. Hanna anbefaler Jonas, at abonnere på en solid hjemmesideudbyder. Han kan flytte vores 
nuværende hjemmesideindhold for 3-5.000 kr. 
2.1.3 Aftalt at afslutte samarbejdet med nuværende web-master. 
2.1.4 Troels har sendt et skitseforslag til en forenklet hjemme-forside, som vil indgå i arbejdet. 
 
2.1.5 Arbejdsgruppen har set på hjemmesideudbydere. Der er mange, og mange billige. De er alle 
baseret på et standardlayout, som man dog kan tilpasse individuelle ønsker. Der betales et årligt 
kontingent, som dækker løbende opdatering og licenser mm. De indeholder et varierende antal sider 
alt efter hvor meget man betaler (fx.5 hjemmesider og 200GB lagring 228 kr/årl., eller 7 sider og 500 
GB lagring 1.900 kr/årl). Nogle giver mulighed for at redigere i Wordpress (som indeholder flere 
skrifttyper, layoutmuligheder mv.) og nogle kun standard layout’et. 
Arbejdsgruppen mener, at en god standard-hjemmeside fra en stor udbyder vil være at foretrække, da 
mange af de små drives af en enkelt person, og derfor sårbare. Men dette evt. skridt afventer 
konklusion på ovennævnte møde. 
 
2.1.6 MEN vi skal under alle omstændigheder have en redaktør som løbende rydder op og sætter ind, 
samt tilfører nyheder. Når en sådan præfabrikeret hjemmeside er sat i gang, kræver det ikke den 
”store ledvogterprøve” at redigere. 
2.1.7 Vibeke orienterede om, at Erik Staffeldt tilbyder at indgå som redaktør indtil vi finder en endelig 
redaktør. TAK til Erik. 
 



2.2 Nyhedsbrevet status.  
2.2.1. Er på trapperne. Hanna sagde at der er tre emner: Årsmøde, Skt. Jakobs dag og 
klimavandringen. 
 
2.3 Spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmerne. 
2.3.1 Troels redegjorde for resultaterne. Især mere oplysning om vandremuligheder i det øvrige 
Europa var der interesse for. Også ønsker om møder for nye pilgrimme.  
2.3.2 Forslag om at lave en ny spørgeundersøgelse til efteråret baseret på et forud udarbejdet 
elektronisk skema. Ja, men efter strategimødet. 
 
2.4 Pilgrimmen status. 
2.4.1 Vi holder fast i, at næste nr. skal udkomme elektronisk, men i det kendte layout. Og i høj 
billedopløsning, da det så kan trykkes senere.  
(Se i øvr. Pkt. 4.0, Økonomi). Rikke orienterede om, at der pt. er stof til ca. 80 sider. Udk. ultimo sept. 
2.4.2 Vedtaget at lave en crowdfunding i håb om, at kunne udgive næste nr. af Pilgrimmen på tryk. 
Rikke undersøger nærmere. 
 
3.0 Nyt fra Sekretariatet 
3.1 Yvonne fortæller at medlemstallet har stabiliseret sig på d.d. 873 medlemmer. Pt bliver der solgt 
12-14 pas om ugen. 
3.2 Vedtaget at få slettet de to betalingslink (indmelding og pasbetaling) på hjemmesiden så snart som 
muligt og erstatte dem med en tekst som henviser til sekretariatet. Troels formulerer et forslag til tekst. 
 
4.0 Økonomi 
4.1 Regnskabsstatus (v/Hanna). Se udsendte status. Det ser bedre ud end budgetteret. 
4.2 Er økonomien stadig så stram at vi ikke kan gå over til Conventus?  
Vi afventer undersøgelsen af, og beslutning om hjemmesidens fremtid. 
4.3 Afslag fra Friluftsrådet på ansøgning om driftstilskud med begrundelsen ”at vi ikke har aktiviteter i 
DK som vores primære formål”, jf. vores navn og formål. Formålsparagraffen tages op på et 
strategiseminar og ændringsforslag fremlægges for generalforsamlingen.  
 
 
5.0 PR aktiviteter  
5.1 Messing-muslingeskal, diplom til ophængning, hvilke kirker, hvornår? Hanna har udskudt det til 
efteråret. Men i Ballerup bliver den lagt ned den 25.7. Diplomet bliver klart til den dag. 
5.2 Presse om ”Den danske Pilgrimsrute” (Troels og Bøje) Der er sendt materiale ud til 14 blade og 
aviser.  
5.3 Santiago jubelfest søndag d. 25.7. Rikke sagde, at der bliver en stjernevandring til Ballerup. Her 
bliver der skålet i cava. Derpå andagt i kirken med koncert. Til sidst fællesspisning i sognegården for 
100 kr. pr. næse. Vores indskud er, som de andre arrangører, 300 kr. I Odense er der fire tilmeldte. 
5.4 Ballerupbiografen tilbyder, at vi kan vise to film for ca. 3.000 kr. Vi har to film (”Nue die Füsse 
tun mir Weh” og ”Six Ways” som kan vises i sept. og i okt. 
 
6.0 Den Danske Pilgrimsrute 
6.1 éndags-vandringer i efteråret. Der er planlagt 1-2 vandringer om måneden. 
6.2 flerdags-vandringer i efteråret. Bornholmsturen er næsten fuldtegnet. En todages vandring fra 
Pilgrimshuset er også godt tegnet op. 
6.3 Ture til udlandet i 2022. Troels planlægger en tur til Hadrians Wall. Planlægger også en tur på 
Mallorca. Desuden tur i forbindelse med festspillende i Ober Armagau. 



6.4 Klima-vandring fra Sverige via Danmark, Tyskland, Holland, England til Scotland i juli-august. 
Tone gennemgik det udsendte program gennem Danmark den 22.8 – 6.9. Turen ledes af svenskerne. 
Alle er velkommen til at deltage. 
 
7.0 Internationalt 
7.1 Tone om status for Hospitaleros Der er genåbnet i Astorga (Siervas de Maria). Her starter en 
person primo juli og bliver en md. To primo september og to i november. I Triacastela (Aszofra) kan 
de ikke tage nogen ind, så nu er dét albergue definitivrt ude. I Cisur Menor kræver de, at deres 
hospitalero kan spansk. Vi kan ikke samarbejde med private albergue’er på grund af forsikring og 
aflønning. 
7.2 De alternative caminoer. Skal de promoveres mere på hjemmesiden. Troels prøver at få Henrik F 
til at beskrive de, der ikke er beskrevet på hjemmesiden. 
 
8.0 Årsmøde 2020 i Slagelse  
8.1 Indkaldelse, dagsorden, valg, af dirigent (Solveig). (Hanna og Carsten).  
8.1.1 Program til årsmødet ligger klart.  
8.2 Formandsvalg. Vibeke modtager ikke genvalg (!) 
8.3 På valg er Hanna, Jacob og Troels, der ikke modtager genvalg(!)  
 
9.0 Arb.gruppe vedr. Den danske nyere pilgrimshistorie 
9.1 Gruppen har holdt møde d. 24.6 og Carsten gjorde status. Materialet er blevet samlet i et 
velredigeret kompendium på 50 sider tekst v. Troels. TAK. Der mangler lidt endnu. 
9.2 Vi vil søge fondsmidler til en trykt udgave i formatet 22x22 cm med 50 sider tekst og 50 sider 
illustrationer. Ambitionen er at distribuere hæftet til alle medlemmer gratis, samt have et oplag til 
løbende salg eller foræring. Dvs et oplag på ca. 1.000 stk. 
 
10.0 Næste bestyrelsesmøder 
10.1 Strategi-seminar Tir. 17.08 kl. 15.30  
Bestyrelsesmøde On. 06.10 kl 16.30 
Generalforsamling Lø. 30.10  
Bestyrelsesmøde Tor. 11.11 kl 16.30 
 
11.0 Eventuelt 
11.1  
 


