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Bestyrelsesmøde i Foreningen af danske Santiagopilgrimme 
tirsdag den 29. november 2016 kl 15.30, hos formanden på Horserødvej, Emdrup. 
 
Tilstede: Vibeke Mørdrup, Pilo Drescher, Tone Kirkeby, Grethe Dyrby, Erik Staffeldt, 
Henrik Friediger, Troels Bech, Leon Riise Johansen og Carsten Maegaard. 
Afbud: Henrik Rønne. 
Ref. CM 
 
Pkt 1. Konstituering af bestyrelsen efter generalforsamlingen 
1.1 Troels valgt til næstformand. Leon valgt til kasserer (ønsker ikke genvalg til næste 
år), Erik valgt til sekretær. Henrik F. valgt som redaktør. (Peter Glunz, Niels Henrik 
Liberkind og Henrik Tarp er medlemmer af redaktionsudvalget).  
Suppleanter: 1. suppl. Henrik Rønne. 2. suppl. Carsten Maegaard. 3. suppl. Erik 
Staffeldt. 
 
Tovholder Hospitaleros: Tone 
Tovholder PR og udstillingsarbejde: Pilo. 
Tovholder Hærvejen: Grethe og Carsten 
Tovholder Samarbejde med foreningen Svenske Santiagopilgrimme: Peter. 
Tovholder Samarbejde med danske pilgrimsforeninger og Pilgrimshuse: Vibeke. 
Tovholder Samarbejde øvrige Norden: Tone 
Tovholder Den danske Pilgrimsrute: Troels, Vibeke og Tone. 
Tovholder Den danske Pilgrimshistorie: Carsten 
 
1.2 Vi bør tage en ekstra drøftelse af begrebet "kulturveje" og "pilgrimsveje". Det 
kræver en afgrænsning af steder og begreber, samt en kortlægning af nuværende 
aktører på "vandresti-markedet". Det er vores forenings "genstandsfelt". Vi tager et 
bestyrelsesmøde inden mødet i Viborg den 21. januar. 
 
2. Orientering fra formanden. 
2.1Tone og Vibeke har været inde og se filmen. The Way til et gratis og udsolgt 
arrangement.  
2.2 V Vi bør tage en ekstra drøftelse af begrebet "kulturveje" og "pilgrimsveje". Det 
kræver en afgrænsning af steder og begreber, samt en kortlægning af nuværende 
aktører på "vandresti-markedet". Det er vores forenings "genstandsfelt". Vi tager et 
bestyrelsesmøde inden mødet i Viborg den 21. januar om "Danske Kultur- og 
Pilgrimsruter". 
 
3 Sekretariatet. 
3.1 Peter omdelte regnskabsstatus. Den udviser det årlige dyk i november.  
3.2 Der er indkøbt og betalt nye emalierede emblemer.  
 
4 Hospitaleros. 
4.1 Tone fortalte at nu er ruten Viborg - Frederikshavn lagt på hjemmesiden. 
4.2 Der har ikke været så mange henvendelser om hospitaleros som normalt. 
 
5 Stigruppen. 
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5.1 Stigruppen havde et fint møde sidst. Næsten alle ruter på Sjælland er etableret 
nu. 
 
6 Efter årsmødet i Ringsted 
6.1 Vibeke foretog en evaluering af forløbet.  
Der var en del småting, men egentlig kun måden årsmødet sluttede på, var kritisabel. 
Deltagerne "sivede" ud. 
Foreslag om at en afslutningskoncert gennemføres før der er sandwich. 
Der skal være overensstemmelse mellem den anførte dagsorden for 
generalforesmlingen, og den faktiske gennemførelse. 
6.2 Deltagerlisten bør lægges frem. 
6.3 En megafon til turlederen kan være en god idé (pris ca. 450 kr.). 
6.4 Drejebog med angivelse af hvem der gør hvad og hvornår vil være godt til næste 
gang 
6.5 Billeder til formandens beretning vises som pp-præsentation 
6.6 Evt underholdning der involverer de deltagende (ryster dem sammen) kunne 
overvejes (udover den "almindelige" underholdning). 
Evaluering af temagrupperne:  
6.7 Bladet.  10-15 stk drøftede bladet. Nogle skrev sig på en liste som aktive. 
6.8 Hospitaleros. 15-20 stk. Pæn interesse for Tronheim. Mulighed for at blive vært 
på danske herberger blev drøftet. 
6.9 Historien. Carsten foreslog at det bliver en "åben proces" i form af en række 
artikler, da der ikke kun er én udlægning af de sidste 25 års danske pilgrimshistorie. 
En slags Wikipidia koncept, hvor alle kan bidrage med små og store artikler under 
"Den nyere danske Pilgrimshistorie" på hjemmesiden, men med en redaktør, som 
kan vurdere væsentligt fra uvæsentligt. Han vil gerne lave de første "appetitvækkere". 
Henrik F. understregede at artiklerne skal kunne bruges i Pilgrimmen. 
6.10 Stigruppen. Troels foreslog en plakat. Pilo mente at der er for mange 
informationer i udkastet.  
6.11 Ny på caminoen. Et rigtig godt delmøde med mange deltagere og gode input til 
egen-helse på vandringen 
6.12 Arbejdsgruppen om "sådan forbereder du dig til næste camino"(det hed den 
vidst ikke?) var rigtigt godt besøgt og kunne godt gentages til næste årsmøde. 
 
7. Nye tiltag i 2017 
7.1 Ønske fra flere jyske medlemmer om at møde andre "ligesindede". Grethe vil arr. 
en vandring ved Kongeåen til foråret. med overnatning, så man kan få snakket. 
7.2 Forslag om at introducere nye pilgrimme til Caminoen via en fire dages vandring 
med start i fx Pamplona. 
Konceptet, som Henrik F foreslår er, at vandringerne annonceres i Pilgrimmen i 
februar-marts. De interesserede forberedes med relevante oplysninger om rejsemåde, 
oppakning osv. Man mødes fx. på Alberguet i Sizur Menor på en bestemt dag. 
Deltagerne rejser selv derned. Èn fra bestyrelsen leder og vejleder gruppen de 
følgende 4 dage og sikrer overnatning. Derpå er de "flyvefærdige" og den formelle 
del slutter. Disse ture fordeles over sæsonen, og med forskellige startsteder, så der 
bliver lidt for enhver smag. Forslaget blev vedtaget. 
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Interesserede fra bestyrelsen melder ind til Vibeke senest medio januar. Foreningen 
betaler turlederens rejse begge veje. 
7.3 Næste generalforsamling og årsmøde. Grethe fortalte om de muligheder der 
foreløbig er overvejet: Det er et konferencecenter lidt uden for Fredericia. 
Medborgerhuset i Jelling. og Vingstedcentret vest for Vejle. Det blev besluttet at 
Grethe og Carsten arbejder videre med Vingstedcentret. 
 
8. Diverse materialer fra bestyrelsen.  
8.1 Forslag om at samle referater, aftaler og andet bestyrelsesmemoralia på ét sted i 
et ringbind (protokol). Vedtaget. 
 
9. Eventuelt 
9.1 Bestyrelsesmøder i 2017 
man. 9.1.2017. kl 15.30 hos Vibeke  
ons. 29.3 kl 15.30 hos Vibeke. 
ons. 14.6 kl 15.30 hos Vibeke 
ons. 6.9 kl 15.30 hos Vibeke 
fre. 27.10 kl. 16.00 på stedet for Generalforsamlingen 
 
9.2 Carsten gennemgik en faktaartikel, som han har sendt til en journalist på "La Voz 
de Galicia". Hun har bedt om denne slags informationer fra pilgrimsorganisationer i 
Europa, til en temaartikel i bladet om "Caminoturisme". Baggrunden er, at antallet af 
pilgrimme, der har fået et Compostela, i år har slået alle rekorder. 
 
 


