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FORENINGEN AF DANSKE SANTIAGOPILGRIMME 
 
REFERAT fra Bestyrelsesmøde den 08.08.2019 
 
Sted: Horserødvej 2, 2100 kl. 15.30 - 19.30 (kaffe fra kl 15.00) 
Tilstede: Vibeke, Carsten, Troels, Tone, Rikke, Hanna, Bøje, Yvonne. 
Fraværende med afbud: Grethe, Kenni. 
Ordstyrer: Vibeke 
Referent: Carsten 
 
DAGSORDEN: 
 
1.0 Nyt fra formanden 
1.1 Respons på sidste referat. Intet. 
1.3 Brevet til menighedsråd om muslingeskal bliver sendt ud nu efter sommerferien(Hanna) 
 
2.0 Kommunikation 
2.1 Hjemmesiden status. 
2.1.1 Forsiden bør afspejle foreningens aktiviteter. 
2.1.2 Der skal rettes vedr. generalforsamling så det fremgår, at indkaldelse kun sker via 
hjemmesiden. 
2.1.3 Den separate opkrævning af porto skal fremgå af hjemmesiden. 
2.1.4 Der må gerne komme nye fotos under de forskellige emner. 
2.2 Nyhedsbrevet status.  
2.2.1. invitation til Hirtshals. Derfor bør næste nyhedsbrev udsendes snart. 
2.2.2 Der bør læses korrktur på Nyhedsbrevet. Vibeke spørger et par kandidater. 
2.3 Facebooksiden status. 
2.3.1 Husk at bruge den og linke til de andre to Facebooksider. 
2.4 Pilgrimmen status. 
2.4.1 Næste nr. 37 indhold. Lige nu er der modtaget 22 indslag. De handler om Spanien, Danmark 
og Italien  
2.4.2 Bladet kommer ud fra den 4. okt. og en uge frem. 
2.4.3 Vi må forholde os til hvor mange gange bladet skal udkomme pr. år. Hver udgivelse koster 
ca. 60.000 kr.  
2.4.4 Det blev vedtaget at de to sidste nr. af Pilgrimmen ikke skal være tilgængelige på nettet. 
 
3.0 Nyt fra Sekretariatet 
3.1 Yvonne er ved at koordinere de to databaser vi har. Når hun har færdiggjort arbejdet vil der 
kun være én database at arbejde med.  
Vi har pt. 1.205 medlemmer. 
 
4.0 Økonomistatus 
4.1 Regnskabsstatus. Pt. ca. 500 færre fornyelser af medlemsskab. Foreløbig ser økonomien dog 
ret fornuftig ud. Af udgifter er der godt styr på det meste. Men portoudgiften er steget kraftigt. 
Desuden har IT udvikling kostet væsentligt mere end budgetteret. Der er budgetteret med et 
underskud på 67.000 kr og det holder, men kan selvfølgelig ikke fortsætte. 
4.2 Status IT systemet. Thomas skulle overføre styringen til Kenni. Det var uklart om det er sket. 
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4.3 Porto Da nogle nyindmeldte ønsker medlemspakken pr. quikspost bør de betale for udgiften, 
som ligger på ca. 85 kr. 
 
5.0 PR aktiviteter  
5.1 Ambassadørordningen.  
5.1.2 Cafémøder kan finde sted i de større byer på en bestemt dag, som skal annonceres på vores 
forskellige platforme. 
5.1.3 Kim Sagild, Århus, har givet tilsagn om at samle de lokale dér til at mødes. 
5.1.4 Arbejdsgruppen arbejder videre (Hanna). 
5.2 Naturens Dag den 8.9 holdes på Skovskolen i Nøddebo. Hertil skal vi bruge et telt. Der 
indkøbes "partytelt". Vibeke og Rikke. 
 
6.0 Den Danske Pilgrimsrute 
6.1 Muslingeskal indvies foran Hirtshals Kirke lørdag den 14. september. 
6.1.1 Det udsendte program blev gennemgået og godkendt. 
6.2 Fondsansøgninger skal udsendes i efteråret. Se matr. fra sidste møde. 
6.3 Vandrefestival i Roskilde den 17.8  
 
7.0 Internationalt 
7.2 Nordisk Skt. Olav samarbejde (Troels) Der har været et møde i Odense i "Foreningen af 
Nordiske Kultur- og Pilgrimsveje". Der er stadig et hængeparti med, at ruterne på øerne og i 
Sverige ikke er medtaget. 
7.2.1 Næste årsmøde i foreningen skal være i DK og foreslås plc. i Roskilde. 
7.3 Tur til Oberammergau (Troels) Der indsættes en annonce i næste nr. af Pilgrimmen. 
Forestillingen er i august 2020. 
7.4 indbydelse til EU støttet projekt i 2020. 
7.4.1 Vores forening er nu registreret som EU godkendt forening, hvilket betder at vi kan deltage i 
EUstøttede projekter. 
7.4.2 Carsten har sendt bekræftelse på, at vil vil deltage i alle 10 møder. Hvert land sender to 
repræsentanter til hvert møde og værtslandet kan desuden invitere ca. 20 deltagere. 
7.4.3 Vi skal arrangere et møde på dansk grund ultimo juni 2020. Hvor? Der er foreslået Roskilde, 
Viborg og Jelling. Bred drøftelse af sted og indhold, men det behøver ikke at være nu at vi 
beslutter. 
7.4.4 Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående Tone, Hanna og Carsten. 
7.5 Hospitaleros. Triacastela kan alligevel ikke modtage hospitaleros. Det skyldes at en hospitalero 
blev bidt af en hund og der ikke var en forsikring på arbejdsstedet der dækkede. Derfor må 
private herberger ikke modtage hospitaleros før de har tegnet en forsikring for de frivillige 
hospitaleros. 
7.5.1 Cizur Menor er nævnt på hjemmesiden. Astorga går fint. Der er flere der melder sig end der 
er pladser som hospitalero. 
7.6 Nordisk Pilgrimstræf i Haslev den 16.-18.8. Hanna deltager som repræsentant for FDS 
(Foreningen af Danske Santiagopilgrimme). 
 
8.0 Årsmøde 2019 i Odense. Status. 
8.1 Lørdag den 26. og søndag den 27. oktober 2019 
8.1.1 Besluttet at holde et bestyrelsesformøde kl 10.00 inden årmødet lørdag. 
8.1.2 Konstituerende bestyrelsesmøde kl 13.30 om søndagen. 
8.2 Vi har fået bevilget 3.000 kr. fra Det Spanske Turistkontor. Det foreslås at bruge dem til et glas 
velkomstvin kl 17-19 samt til santiagokage til kaffen efter middagen. 
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8.3 Gæstelise ligger fast. Der inviteres to hhv. To tyskere (Carsten), to svenske (Tone), to norske 
(Tone). Der skal udsendes invitation. Invitation skal skrives. Deltagelse, middag og overnatning. 
8.2.1 Navne og mailadresser på de udenlandske inviterede. 
8.1.2 Tidligere formænd inviteres til middagen og deltagelse: Henrik Tarp, Bent Juel, Henrik 
Friediger samt tidligere forretningsfører Peter Glunz. Deltagelse og middag. 
8.1.3 Erik Staffeldt og Marie Lau Florin inviteres til middagen. 
8.1.4 De to revisorer inviteres til middagen. 
8.1.4 Dirigenten inviteres til middagen. Troels inviterer Solveig Poulsen, som gjorde det flot sidste 
år. 
8.4 Valg til bestyrelsen. Er de der er på valg villige til at genopstille? det er: Tone, Grethe og Rikke. 
De tilstedeværende bekræftede at de genopstiller (Troels, Carsten og Vibeke blev genvalgt og 
Hanna blev nyvalgt i 2018) 
8.5 Vedtægtsændringer. Ingen. 
8.6 Budgetforslag for 2020. Budget og kasse blev gennemgået. 
8.6.1 Hvilke aktiviteter skal prioriteres? (fx. flere nyhedsbreve og færre "Pilgrimmen")  
Nyhedsbrev hver anden måned. De igangværendre aktiviteter videreføres (skiltning, 
overnatningsmuligheder forbedres, muslingeskaller nedlægges, fonde ansøges, internationalt 
arbejde udbygges) 
8.6.2 Ny idé til overnatningssteder på Sjælland, Fyn, Lolland, Falster: Facebook-gruppen "Brug min 
baghave". 
 
9.0 Næste bestyrelsesmøde 
9.1 Udvidet bestyrelsesmøde lørdag den 28.september kl 10.00 hvor Kenni, Marie og Erik deltager 
om IT. Subsidiært fre. 27.9 kl 17.00 i pilgrimshuset i Ballerup. 
 
10.0 Eventuelt 
10.1 Bogen "Pilgrimsruter i Danmark" er ikke tilfredsstillende i sin omtale af "Den Danske 
Pilgrimsrute". Vi kontakter forfatteren. 
10.2 Nordeafonden støtter en opgradering af Hærvejen. Vi vil gerne have støtte til flere herberger 
på Sjælland til en start. 
 
 


