
REFERAT  
fra Bestyrelsesmøde i Foreningen af Danske Santiagopilgrimme.  
den 15.08.2018 
 
Sted:      Horserødvej 2, Emdrup kl. 13.30. 
Tilstede: Vibeke Mørdrup (formand), Carsten Maegaard (næstformand),Troels Beck (kasserer), Grethe   
              Dyrbye, Tone Kirkeby, Rikke Ærtebjerg, Henrik Friediger, samt Niels Heiberg (suppleant),  
              Boje Pederesen (suppleant), Yvonne Riise (sekretariat). 
Afbud:    Ingen.  Ordstyrer: Troels. Referent: Carsten. 
 
Dagsorden: 
Godkendelse af sidste referat. 
 
1.0 Nyt fra formand 
1.1 Der har været stor aktivitet på vandreruterne i ind- og udland. Øvrige kommentarer under de 
      forskellige dagsordenpunkter. 
 
2.0 Nyt fra kasserer 
2.1 Budgetforslag 2019. Troels gennemgik den nye regnskabs- og budgetopstilling og kommenterede  
      de enkelte grupper. Vi er gået godt 100 medlemmer tilbage, medlemmer som ikke har fornyet  
      medlemskortet. 
2.2 Der blev justeret på flere poster. Budgetforslaget færdiggøres på næste bestyrelsesmøde. 
2.3 Ny dato fremover for kontingentindbetaling: 1. februar Dette adviseres via nyhedsbrev i januar. 
2.4 Pris for køb af pas til ikke-medlemmer drøftes på næste bestyrelsesmøde. 
 
3.0 Nyt fra sekretariat 
3.1 Meget arbejde hen over sommeren for sekretariatet.  
3.2 Forsendelsesomkostninger stiger stærkt, bl.a. når der skal sendes flere pas ud til samme adressat.  
      Derfor skal teksten på hjemmesiden ændres, så når der bestilles flere pas at forsendelses- 
      omkostningerne bliver dækket ind. (Yvonne og Troels). 
 
4.0 Årsmødet  
4.1 På valg er : Vibeke, Henrik, Troels og Carsten. Henrik genopstiller ikke. 
4.2 Check ind: Rikke og Yvonne.  
4.3 Nogle gaver udtrækkes sidst på dagen, navne lægges i en ’bøtte’ til udtrækningsbrug (Vibeke) 
4.4 Sange - projektor og skærm (Niels) 
4.5 Grethe, har accept på dirigentforslag: Solveig Poulsen. 
4.6 Rikke skriver referat. 
 
5.0 Status på webområdet. ( Hjemmesiden – Facebook - nyhedsbreve) 
5.1 Vibeke: Vi må stramme op på den interne kommunikation med webmaster. 
5.2 Det vil være fint, hvis vi kunne få en IT kyndig ind i bestyrelsen.  
 
6.0 Pilgrimmen : Hvad skal der ske, hvem stå for bladet fremover ?  
6.1 Troels og Rikke har bedt Henrik om ”back up”, hvilket han stiller sig positiv til, men uden ansvar  
      som redaktør. 
6.2 Redaktionsgruppen indkaldes til "overdragelsesmøde" snarest. 
6.3 Evt. skift af trykkeri. Vi ser hvad der kan tilbydes på baggrund af henvendelse fra et trykkeri. 
6.4 Vilkår for abonnementer der bor udenlands. For dyrt og beværligt med post.  Vi tilbyder dem  
      bladet som pdf. 



7.0 Nyt om hospitaleros 
7.1 Der har indtil nu været 16 personer i Astorga. Flere har været interesseret i at komme til Astorga, 
      men ikke plads. Der er lidt blandede tilbagemeldinger om arbejdsklimaet. Tone informerer  
      videre. 
7.2 Herberget i Triacastela er blevet solgt og drives videre. Tone tager kontakt og undersøger om  
      vilkår for et samarbejde. 
 
8.0 Stigruppen 
8.1 Vandringer fremgår af en folder, samt af omtale i det nye nummer af Pilgrimmen. Det kan  
      suppleres med opslag i Facebook gruppen.  
8.2 Fra 20. august og 14 dage frem har vi en vandring fra Frederikshavn til Viborg ad den nye  
      pilgrimsrute. Der er 10 tilmeldte med Vibeke, Grethe og Tone. 
 
9.0 Pr-arbejdet nu og i fremtiden. 
9.1 Hvad får vi ud af at sende det store materiale ud ? Har vi fået tilbagemeldinger. 
      Der er udsendt materiale til 25 ambassadører, men kun fået to tilbagemeldinger.  
      Mange turistbureauer forlanger betaling for at lægge materiale frem! 
9.2 Vi sender et brev til ambassadørerne og spørger om deres hidtidige erfaringer. 
      Vi bør være mere aktive i de Facebookprupper der henvender sig til nybegyndere. 
9.3 Oplæg jvf sidste best.møde (trin 2) om Den danske Pilgrimsrute/ Caminoen blev kort drøftet. 
      Troels arbejder videre og sender i efteråret artikler til turistkontorerne og til flere turistaviser 
9.4 Plakat. Pilo vil gerne lave en plakat, der er klar til årsmødet. 
9.5 Bøje har fortsat kontakt til Danske Vejkirker. Vi kan også blive omtalt i den folder, der dækker 
      Jylland. Grethe og Boje arbejder videre hermed. 
9.6 Enighed om at få udarbejdet en artikel om pilgrimsvandring/caminoen til de sogne/kirkeblade,  
      som ligger på "Den Danske Pilgrimsrute. 
9.7 Bøje fortalte, at Spejdersport gerne vil have en artikel om Den Danske Pilgrimsrute på deres  
      hjemmeside. Han læser korrektur på det udkast, der er lavet. 
9.8 Vi retter henvendelse til Friluftsland, Eventyrsport og Fjeld & Fritid og tilbyder samarbejde om 
      pilgrimsforedrag. De tilbydes også at tegne annonce på bagsiden af Pilgrimmen.  
      Carsten arbejder videre.  
9.9 Troels foreslog at vi tog ideen op om pilgrimsvandredage a la ‘Fjällrävens arrangementer på  
      Sydfyn’. Vibeke vender det i stigruppen. 
 
10.0 Hvad ønsker vi at få ud af at deltage i eksterne aktiviteter. 
10.1 Middelaldermarkeder, Folkemødet på Bornholm, Facebookgrupper, målrettede henvendelser til  
        pasmodtagere, o.lign.  Der var en livlig diskussion for og imod. Debatten genoptages på næste  
        møde. 
10.2 Hamborg.  Grethe: Kendskab til "Den Danske Pilgrimsrute" er vigtig, især for at få omsætning og 
        indtjening i herbergerne. Slog til lyd for at vi deltager i pilgrimsudstillingen i Hamborg. 
        Her er er Hærvejen særlig interessant at markedsføre for et tysk publikum, da det for dem er lige  
        for at vandre i Jylland. Konklusion: Vi deltager med to personer i Pilgrimsmessen i februar. 
10.3 Hvordan kan vi aktivere flere af vore medlemmer i det jyske? 
        Der er stor aktivitet i de mange andre pilgrimsforeninger bl.a. i byerne: Aalborg, Mariager,  
        Holstebro, Aarhus og Haderslev. Idé: Vi bør samle de nye "ambassadører"og se om ikke de kan  
        være med til at skabe bedre kontakt til vore jyske medlemmer.  
10.4 Grethe vil tage kontakt til en ny ‘Aalborggruppe’ med tilbud om, at vi kan hjælpe hinanden med  
        at afmærke "Den Danske Pilgrimsrute" gennem Aalborg by.  
10.5 Indlæg fra Rikke. Der er en nuanceforskel For jeg siger ikke, at vi ikke får noget ud af at deltage.  
        Jeg siger, at vi skal blive bevidste om, ‘hvad’ vi ønsker at få ud af at deltage.  



        Hvis vi vurderer, at vi får noget ud af det, skal vi naturligvis blive ved/begynde at deltage.  
        Punktet blev udsat til næste møde, hvor hele pr-arbejdet videredrøftes. 
    
11.0 Begynderture 
11.1 Konceptet er, at "guide" folk, der ikke helt tør kaste sig ud i en camino for første gang på egen 
        hånd. Hjælpen fra en erfaren pilgrim gælder de første fire dages vandring, hvorefter man skal  
        kunne klare sig selv.  
11.2 Der er gennemført to ture, én i sept. 2017 med 9 deltagere fra Roncesvalles, og én i juni 2018  
        med tre deltagere fra Oporto. Desuden bliver der gennemført en tur i sept. 2018 med 10  
        tilmeldte fra byen Leon. Der har været gode tilbagemeldinger fra deltagerne, men bestyrelsen  
        var enige om, at tilslutningen er for lav til at vi vil fortsætte disse begynderture i 2019. 
 
12.0 Hvad skal vi arbejde med i 2019. 
12.1 Årsmødet i Odense. 
12.2 Prøve at få en sti-gruppe op at stå i Jylland. 
12.3 Hvordan får vi flere lavpris-overnatningssteder på pilgrimsruten?  - i lighed med  
        herbergerne på Hærvejen. Troels: Det er et langsigtet projekt, som må forankres i stigrupperne. 
 
13.0 Diverse 
13.1 Seminaret i Jelling 1.+2. september. Fin tilslutning med 40 deltagere. 
13.2 Venskabsforeninger. Det er medlemmerne i lokale pilgrimsforeninger med egne vedtægter, som  
        vi i følge den nye registerlov, ikke må kommunikere direkte med. Derfor nøjes vi med at henvise  
        til et link til de pågældende foreninger på vores hjemmeside. 
13.3 Herberger langs Hærvejen, øko. støtte/ansøgninger. 
        Grethe: Der er foreløbig kommet 6 ansøgninger til vores nye tilskudspulje. Det bliver afgjort  
        hvem der skal modtage støtte på bestyrelsesmødet lige før generalforsamlingen. 
13.4 Efter Astorga-besøget og venskabsaftale. Positive tilkendegivelser på udkommet af besøget.  
        Besøget kan betragtes som en styrkelse af de venskabelige bånd mellem os og velvilje til det  
        fremtidige samarbejde.    
 
14.0 Eventuelt 
14.1 Næste møde tirsdag den 18. september 13.30 hos Vibeke. 
 
 
 


