
,Bestyrelsesmøde: Torsdag 25. august 2016 kl 12  i Jelling

Sted: Byens Hus, Møllegade 10, 7300 Jelling.

Deltagere:                       Tilstede   Afbud
Vibeke Mørdrup                       x
Troels Beck                       x
Erik Staffeldt                       x
Tone Kirkeby                             x
Henrik Friediger                       x
Leon Johansen                       x
Grethe Dyrby                       x
Poul Brasch                            x
Carsten Maegaard                 x
Henrik Rønne                           x
Fra sekretariatet: Peter Glunz  x

Dagsorden:

1. Referat fra bestyrelsesmødet den 20. juni 2016 er lagt på hjemmesiden.

2 a. Orientering fra formanden.
Nyt fra det spanske turistkontor. Vibeke og Troels har haft et positivt møde og turistkontoret viste stor imødekommenhed. Dog vil vi næppe komme 
med på kontorets stand på en kommende rejsemesse i Herning, som angiveligt mest er for charterturister. Man vil gerne samarbejde om visning af 
filmen ”Walking the Camino - seven ways” i biografer i Aarhus, Aalborg og København. Turistkontoret blev gjort opmærksom på Henrik Tarps 
guider, som forlaget nu vil sende. Der blev gjort opmærksom på mulige brandfælder på visse herberger. Turistkontoret noterede emnet og henviste 
til lokale myndigheder. Vores forening prøver at komme med på spanske turistbureaus nyhedsbrev. I Maribo og omegn mangler nogle info-tavler, 
og kommunen vil gerne opsætte pæle til muslingeskal, hvortil vi skal søge penge (fondsmidler). Et større landkort sat op på PilgrimsHuset i Maribo 
på vores initiativ, og vi bidrager økonomisk som en gave til huset. Vi prøve at komme med på spanske turistbureaus nyhedsbrev.

2 b. Nyt fra sekretariatet.
Års-resultatet ser ud til at blive fint, god kassebeholdning. Der er 1664 medlemmer, og 2609 pas er solgt. De går som ”varmt brød”, sagde Peter 
Glunz, men fremsendelse via Qpost virker ikke rigtig godt, breve kommer ikke frem dagen efter afsendelse som lovet.  Stempelfarve er længere om 
at tørre i de nye pas. 
Trykketilbud vedr. Pilgrimmen indhentet fra ”nyt” trykkeri, vi fastholde den sædvanlige samarbejdspartner. 
 
3. Hospitalereos. 
Mange er sendt til Astorga i år. Vi beder  dem om feedback. Tre i Triacastela. Trondheim kan vi evt. sende hospitaleros til. Tone arbejder videre. 
Måske behov for mere pr for jobbet.

4. Sti-arbejdet. 
På Sjælland  holdes møder i Roskilde for stifolkene, en fast gruppe, og der er kommet nye til. På Fyn går det fremad med afmærkning, Nyborg 
kommune er med nu. DSB har tilladt muslingeskal foran stationen i Nyborg. Vi holder fast i folderne vedr. stierne (som tidligere var lagt i dvale) - 
med sponsoren Friluftsrådets logo. Tilladelser og godkendelserne samles i Dropbox (?). Troels arbejder videre med folderne for Fyn og Jylland. 
Der kommer fotos til disse fra fotokonkurrencen. Muslingeskal nedfældes ved Viborg Domkirke (Grethe og Carsten arbejder med det). Ruterne 
lægges ind på Friluftsrådets site Ud i naturen. 
Vandring ved Göteborg i 2017, v i foreslår Kr. Himmelfartferien, omkring 23. - 28. maj med tre overnatninger plus til- og frarejse. Peter arbejder 
videre med Kaj Jensen, Gøteborg.
Caminoherberger som brandfælder. Carsten henvender sig til de herberger, som er i focus. Mail sendt til medlemmerne om at være opmærksom 
på evt. brandfælder på visse herberger på caminoen. På Facebook lægger Carsten ny opfordring om at være opmærksomme og fortælle om 
mulige brandfælder på caminoen.

5. Årsmødet i Ringsted 29. oktober. 
Leon har truffet aftaler og forberedelser, forelagde program, tilrettet, tiltrådt. Etui til medlemskort, som fremlægges, køber Peter. Budget for 2017 
og årsregnskab for 2016 kommer ud før årsmødet. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Vibeke bad om bidrag til beretningen, gerne inden 14. 
sept. Peter har fået en aftale med banken om Swipp, som implementeres vedr. betaling. Vibeke Mørdrup er på valg, ligesom Troels Beck, Henrik 
Friediger og Erik Staffeldt. 
Fotokonkurrencens vindere offentliggøres på årsmødet kl. 15 med præmieoverrækkelse til de tre vindere. Der er pt. 13 x tre bidrag. En række af 
bidragene vises på årsmødet.
Formøde  for bestyrelsen den 28. oktober kl. 16, Tværalle, Ringsted.

6. En drøftelse af fremtiden.
Henrik F. ønsker sig frigjort fra redaktøransvaret for Pilgrimmen. Der etableres en gruppe på årsmødet med emnet Pilgrimmens fremtid har du lyst 
til at præge bladets udvikling?

Ny hjemmeside, status. Vibeke gjorde rede for arbejdet med ny udformning, som er udført af Henrik Rønne og Pilo Drescher. Foreslår, at disse 
bliver ansvarlige for hjemmesiden fremover. Vedtaget. Pasbestilling og medlemskontingent skal fortsat være integreret. Håb om præsentation af 
betaversion på årsmødet. Flyvende  ca. 1. november. Samtidig stopper Peter Glunz som webmaster. Pilo og Henrik R. håber på en hjemmeside, 
folk har lyst til at gå på opdagelse i. Der kommer en række redaktører med hver sin afgrænsede adgang til redigering og ensartet udtryk, farver og 
formater på siderne, enklere links. Forum-delen vedr. ledsager søges og køb&salg skal gøres mere kendt. Caminodelen af Forum kommer i dvale. 
Hjemmesiden kan tilgås med desktop, iPad og mobiltelefon.

General PR for foreningen, herunder brevpostkortene (færdiggørelse, trykning). Følgende slogans vedtaget: ”Caminoen er ikke en catwalk” , ”Gå til 
verdens ende”, ”Caminoen går i blodet”, ”Pilgrimme taler alle sprog”, ”Camino, mere end en vandring”.  Overveje mere moderne typografi. (Carsten 
taler med Pilo og Poul Brasch). Pilo sørger for trykning. Distribution: Turistbureauer, herberger, sportsforretninger, kirker, domkirker, PilgrimsHuset. 
Årsmødet. 

Pilgrimshistorien - de seneste 25 år samles. Carsten har udarbejdet forslag til indholds stikord og overskrifter/emner. Desuden overvejes: En 



fortælling, der kan udvikle sig på nettet med ansvarlig redaktør. Wikipedia-model. Mangler problemformulering (Henrik F.). ”Salt, brød og 
vin” (Lund-biskop Martin Lind). Hvor skal vi hen, du? Hvordan har denne trend udviklet sig? Hvad får folk på camino? Hvad er en pilgrim - en 
”rigtig” eller ”forkert” pilgrim? Tre- og femtrinsmodeller. At gå er en oplevelse. Det ”åndelige” er en oplevelse. Idegruppe overveje nedsætte på 
årsmødet, som kunne  arbejde med problemformulering.

7. Eventuelt. 

Næste møder i Ringsted den 28. oktober, kl. 16 og den 29. nov. kl. 15.30 hos Vibeke.
Mødet slut kl. 1700./Erik.


