
FORENINGEN af DANSKE SANTIAGOPILGRIMME   �  

Bestyrelsesmøde 
Fredag 28. okt. 2016 kl. 16.00. 
Sted: Pavillionen, Tværalle, Ringsted. 

Deltagere                                  Tilstede     Afbud 
Vibeke Mørdrup  x 
Troels Beck   x 
Erik Staffeldt  x 
Tone Kirkeby  x  
Henrik Friediger  x   
Leon R. Johansen  x 
Grethe Dyrby  x 
Poul Brasch   x 
Carsten Maegaard  x 
Henrik Rønne  x 
Sekretariatet, Peter Glunz                 x 

Dagsorden 

Godkendelse af referat af 25. august 2016, som er på hjemmesiden. 

1. Gennemgang af program for årsmødet/ generalforsamlingen. Leon gennemgik 
programmet og Erik fortalte om fotokonkurrencen, hvorfra et udvalg af fotos vises 
under årsmødet i lighed med en billedserie om stiarbejdet fra Boje Pedersen. 
Konkurrencens vindere offentliggøres på årsmødet.  
Tre forslag til generalforsamlingen: Pilgrimshus i Roskilde kan vi støtte, når lokale 
opretter det. PR om stier kommer, når de er færdige. Ny henvendelse til 
turistbureauer og vandrehjem, lokalblade, herberger i vinter ang. stierne. (Se i 
øvrigt referatet af generalforsamlingen). 
Regnskabet og budget 2017 fremlægger Leon. 
Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer. Troels og Henrik genopstiller, Pilo 
foreslås nyvalgt. Forslag om suppleanter: Henrik, Carsten og Erik. 

2. Nyt fra formanden. Aarhus-arrangement sammen med Spejder Sport og Det 
spanske Turistkontor om filmen seven Ways … 
3. Nyt fra sekretariatet. Peter foreslår køb af laserprinter, da den nuværende er ved 
at bryde sammen. En sådan printer vil kunne lave egne tryksager, som ellers skal 
sendes ud i byen. 5000 kr. bevilget. 
4. Nyt fra hospitaleres. Tone; arbejdsopgaverne og fridage i Astorga ikke altid klare. 
Siervas de Maria kan som andre steder være kold i vinterperioden. På Camino 



Primitivo nyt albergue, Villa de Grado, hvor man kan blive hospitalero ved direkte 
henvendelse. Der arbejdes på at formidle hospitaleros til 
 Trondheim. 
5. Nyt vedr. Pilgrimmen. Henrik F. har fået en del inspiration til kommende blade på 
caminoen. Håber på flere medarbejdere. Parat til fire blade mere. Han vil gerne 
holde redaktionsmøder.  Evt. færre sider og inspiration fra Facebookgruppens 
medlemmer. Hvis der kommer flere i redaktionen skal arbejdsfordelingen nok 
defineres. 

6. Nyt vedr. hjemmesiden. Projektet trækker lidt ud, vi søger at skifte leverandør af 
den tekniske struktur.  

7. Aktiviteter i 2017. Forslag om deltagelse i rejsemesse i Herning rejsemessen. 
Udsat til stiarbejdet er klar. Stiarbejdet: Odense kommune har ikke givet tilladelser 
til stiafmærkning endnu. Ringsted vil have pilgrimsruten samarbejdet med den 
lokale Oplevelsessti. GPS-sporene er indsat i waymarkedtrails. 
 - Postkort er færdige, trykt og kommer i morgen til årsmødet. 
-  Små stifoldere kommer på hjemmesiden igen. 
- Göteborgvandringen/Nordisk vandring: 23.-25. maj  2017 til Varberg under 

planlægning. 
- Caminostart i maj fra Pamplona ved at sende ”guide” til at gå de første 4 dage. 

Nærmere på næste bestyrelsesmøde. 

8. Diverse 
Alle ruter, (mangler lidt på Fyn) er lagt på waymarked, bortset fra Hærvejen. Vi kan 
blive oprettet som forening på Naturstyrelsens hjemmeside, hvor gps-sporene af 
stierne skal ind. 
Årsmødet 2017: i Østjylland. Carsten og Grethe finder stedet. 
Arbejdsgruppe om pilgrimshistorien i DK nedsættes med Carsten som tovholder. 

9. Næste møde, 29. nov. kl. 15:30 hos Vibeke. 
Kl. 1902 mødet slut./ Erik s. 


