
 
Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 17. august 2022 
Pilgrimshuset i Ballerup 

 
Tilstede: Carsten Maegaard, Tone Kirkeby, Rikke Ærtebjerg, John Stævngaard, Hanna Vestenaa og 
Bøje Pedersen. 
 
Fraværende med afbud: Jakob og Jeanette 
 
Dagsordenspunkt Baggrund Beslutning 
1.0 Valg af ordstyrer og referent  
 

 Rikke blev ordstyrer, John blev 
referent  

2.0 Sekretariat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 Godkendelse af ”Aftale om 
forretningsførelse 
 
2.2 Yvonnes udlån af MAC 
udstyr 

Orientering om status i 
sekretariatet (IT-udstyr, 
prisblad, herunder forslag til 
ændret velkomstpakke, mm.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 jf. ref. fra sidste Best. Mø. pkt. 
5.1 
 
Tak til Yvonne Riise for fem års 
samarbejde som 
sekretariatsleder med et højt 
serviceniveau. 
 

Bestyrelsen bemyndiger John til 
indkøb af nyt Windows udstyr 
for op til kr. 8.000, - 
PC og laser printer. 
Bestyrelsen godkendte 
prisbladet og ændret indhold af 
velkomstpakken. 
Rikke sender fremover PDF-fil 
med sidste nummer af 
Pilgrimmen til John. Det vil være 
den udgave nye medlemmer får 
i velkomstmailen. 
 
 
Godkendt 
 
 
Bestyrelsen vil på det 
kommende seminar overbringe 
Yvonne en personlig tak 

3.0 Økonomi 
 
 
 
3.1 Revideret budget 
 
 
3.2 Økonomistatus 
 
 
 
3.3 Kontingentindbetalinger og 
medlems status 

Økonomi ved Hanna og John 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyhedsbrev måske 

Foreningens likviditet er god og 
det forventes at budgettet ikke 
overskrides væsentligt 
 
Fremlægges på det kommende 
bestyrelsesseminar 
 
Saldo på Jyske Bank konto den 
16.08.2022: kr. 360.000, - 
 
 
Særskilt nyhedsbrev til info om 
kontingent udsendes i starten af 
2023. 
 

4.0 Generalforsamling 
 
 
 
 
 
 
4.1 Dagsorden 
 
 

Lørdag den 29. oktober 2022 i 
Fredericia 
 
 
 
 
 
Følger vedtægterne 
 
 

Der skal udarbejdes liste på 
opgaver til afvikling. Udarbejdes 
senest på seminaret 
Rikke har lagt nyhed om 
generalforsamling på Facebook. 
 
 
Den dagsorden som sættes på 
hjemmesiden, skal selvfølgelig 
følge vedtægterne 



 
4.2 Valg til bestyrelsen 

 
På valg er: Carsten, formand, 
samt Tone, Bøje, Rikke og 
Jacob. Alle på nær Jacob, 
tilkendegiver at de genopstiller. 
Tove Kristensen, Århus vil gerne 
stille op til den ledige plads. 
 

 
Carsten er villig til 2 år mere 
som formand 
Tone, Jeanette og Rikke 
genopstiller. 
Vi afventer endelig afklaring fra 
Tove. 
 
 

4.3 Valg af suppleanter 
 
 
 
4.4 Oplæg til ny formulering af 
formålsparagraf §2 
 
 
 
 
4.3 Forslag om ændret 
regnskabsår og 
generalforsamlingstidspunkt.  
 
 
4.4 Forslag til 
kontingentforhøjelse 
 
 
4.5 Den praktiske afvikling 
 
 

Der skal findes to suppleanter. 
 
 
 
Tone, Jeanet og John har 
udarbejdet et sådant. Udleveret 
på bestyrelsesmødet 
 
 
 
Hvordan rent praktisk? v/John 
 
 
 
 
300,- for enkelt og 450,- for 
par. 
 
 
AV udstyr, sange, 
stemmesedler, stemmetællere, 
bespisning mm. 
 
 

Vi håber der melder sig 
kandidater på 
generalforsamlingen 
 
Vi vedtager på 
bestyrelsesseminaret den 
endelige udgave og husker 
deadline i.h.t. vedtægterne dvs. 
senest d. 15.10 
 
John udarbejder endeligt forslag 
hvor der er taget højde for alle 
de steder i vedtægterne der har 
reference til regnskabsåret 
 
Evt. forslag om forhøjelse 
udskydes til 2023 
 
 
John og Jeanette er 
hovedansvarlige for det 
praktiske. Alle fra bestyrelsen 
hjælper til! 
 
Vi skal finde en pianist – kender 
Jeanette en? 
 
Solvej Poulsen er villig til at 
være dirigent. 
 
Rikke udarbejder punktplan med 
tidspunkter for alle elementer af 
generalforsamling og årsmøde. 
 

5.0 Årsmødet i forlængelse af 
generalforsamlingen. 
 
 
 
5.1 Lån af Christians kirken i 
Fredericias menighedslokaler 
 
 
5.2 Forslag til program 

Indhold mv. 
 
 
 
 
Tak og applaus til Jeanette 
 
 
 
Idéer og forslag fra Jeanette 
. 

Den ovenfor under punkt 4.5 
anførte beslutning om Rikkes 
punktplan, omfatter også 
afviklingen af årsmødet. 
 
Forslaget fra Jeanette om 
lokalerne i Fredericia blev 
vedtaget. 
 
Se beslutning ovenfor 

7.0 Strategiseminaret 
 
 
 
 
 
 

Fredag d. 7.10 kl. 16.30 og 
lørdag d. 8.10 til kl. 15.00. 
Orientering om indhold og forløb 
v/ Tone, Jeanet og John 

Mange punkter til drøftelse. Vi 
skal ikke gøre seminaret til et 
langt bestyrelsesmøde. 
 
Se mulige emner efter punkt 8. 



7.0 Næste bestyrelsesmøde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datoer Lørdag den08.10.22 kl 09-16 

8.0 Eventuelt 
 
 
 
 
 

 Aftalt at dagsorden fremover 
skal have et fast punkt om hhv. 
Hjemmesiden og  
Pilgrimmen 
 

Mulige emner til drøftelse på strategiseminaret 
 
 

• Vores engagement i Caminoerne i Spanien i forhold til engagementet i de danske ruter 
• Drøftelse af lokale pilgrimsforeningers mulighed for at være medlem af vores forening og 

vice versa. Perspektiver i at vi er medlem af Foreningen Danske kultur- og Pilgrimsruter - 
skal vi eller de være paraplyorganisation? 

• Vores forenings engagement i ’Udvikling Hærvejen’ mhp. at de kunne udvide deres formål 
til også at omfatte øerne. 

• Organisering af stiarbejdet fremover. Se oplæg fra Bøje og Tone fra sidste år. 
• Opdatering af hjemmesiden mht. overnatningssteder 
• Vi skal have flere medlemmer. Herunder markedsføring overfor dem, som har købt pas 

uden at være- eller blive medlem 
• Rikke har overtalt Solveig til at være facilitator for seminaret. Solveig inviteres også med til 

middagen fredag den 7. oktober 2022 
• Yvonne tager sig af det praktiske under strategiseminaret 
• Hanna finder ud af forplejning 
• John udarbejder en quiz til fredag aften 
• Jeanet, John og Tone udarbejder forslag til det nærmere program for Strategiseminaret 
• Formålsparagraffen 

 
 

 
 


