
FORENINGEN af DANSKE SANTIAGOPILGRIMME   
 
 
Bestyrelsesmøde den 30. oktober 2015 kl. 14 i på Danhostel, Kerteminde. 
 
Deltagere                          Til stede Afbud 
Vibeke Mørdrup, formand x 
Troels Beck, næstformand x  
Leon Johansen, kasserer x 
Henrik Friediger x 
Tone Kirkeby x 
Erik Staffeldt x 
Tommy Jensen  x 
Poul Brasch x 
Peter Glunz, sekretariatet x 
 
DAGSORDEN: 
1.    Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet den 25. august 2015. Godkendt og lagt på 
hjemmeside jfr. forretningsordenen. 
2. Orientering fra: 

A) Formanden:  om div. Vandringer, årsmødet, stiarbejdet, se nedenfor. 
B) Næstformanden: om årsmødet, se nedenfor. 
C) Kassereren & sekretariatet vedr. regnskabet og budget, herunder Roskilde arrangementet, 

som er opført under aktiviteter. Opklarende spørgsmål vedr. passalg, som dækker sekretariatets 
opretholdelse, stiarbejdet, som reelt kostede 2500 kr. i regnskabsåret.    

3.   Årsmøde og generalforsamling 31. oktober.  
    - Antal deltagere, 92 tilmeldte, 16 eftertilmeldte og syv afbud = 101, men der kom 111. 
    - Praktisk forløb, registrering: Leon, Tone og Vibeke. Dirigent: Bjarne Stenhøj. Referent: Pilo Drescher. 
    - På valg er: Leon, Tone, Tommy. B-forslag: nyvalg af Grethe Dyrby (efter Tommy Jensen, der ikke 
ønsker genvalg). Suppl. B-forslag: Poul Brasch, Carsten Maegaard og Henrik Rønne. Der var to flere i 
forslag men de trak sig og Maegaard accepterede 31. okt. om formiddagen. 
Revisorer: Claus Cordt foreslås genvalgt. Jacob Löwe foreslås genvalgt som suppleant. 
Troels har modtaget kritik fra et medlem over valgproceduren ved generalforsamlingen i 2014. Bestyrelsen 
mener, dirigenten fulgte vedtægterne og bestyrelsen mener, dirigenten gav fornøden tid til indlæg.  
Samarbejde med Odense og Maribo pilgrimskredse, der er godkendt tidligere som en prøveordning, 
ønskes fortsat. 
Programmet gennemgået, temagrupper: Portugal (Troels), Nordspanien (Leon), Nye pilgrimme (Henrik F og Niels 
Henrik), Hospitaleros (Tone/Erik/Lilian), De danske Pilgrimsrute (Vibeke). 
4.   Nabolandsmødet. fredag den 30. oktober før årsmødet. Troels havde oplæg, ellers et mødet gensidig 
orientering og idé udveksling. En ny forening er under opbygning i Gøteborg. Så vil der være to foreninger 
for pilgrimme i både Norge og Sverige. Vi foretrækker ikke den ene for den anden. Hjemmesidesamarbejde 
muligt. Vandringer Kattegat og Øresund rundt mulige ud i fremtiden.  
5.  Bladet Pilgrimmen. Deadline i princip 1. december. Der er stof nok. 
6.  Stiudvalget. Idé om go-card/cafekort til turistkontorer/vandrehjem. Poul laver udkast og arbejder videre 
sammen med Pilo, som også laver udkast til folder om flisen i Roskilde til domkirkens gæster.  
7.  Nye tiltag: Træf i Jelling (idéoplæg v. Troels). Vandring fra Kongeåherberget til Jelling ad Hærvejen. 
Torsdag-søndag 25.-28. august 2016. 
Filmforevisninger (”6 ways”) evt. kombineret med gennemgang af udstyr i Odense og andre steder. Vibeke 
taler med filmimportøren. 
8.  Vandringer. To dages vandring på Lolland i forbindelsen af åbning af Pilgrimshuset i Maribo i 
begyndelsen af maj Vordingborg-Sakskøbing-Maribo (Vibeke). Mols Bjerge, torsdag 5. maj (Kr.Himf.) 
(Karin Cardel). Pilgrimsruten igennem Svanninge Bakker. Søndag 9. oktober (Troels). Pinsevandring 
Nyborg-Odense (Susanne). 
 9.  Eventuelt.  Forslag til "standard"-dagsorden fra Leon er tiltrådt og implementeret med dette referat. 
Mødet slut kl. 16.50. /Erik. 
    


