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Referat fra bestyrelsesmøde lørdag den 2. 
april 2022 
Pilgrimshuset i Ballerup  
Tilstede: Carsten Maegaard, Hanna Vestenaa, Yvonne Riise, Rikke Ærtebjerg, John Stævngaard, 
Bøje Pedersen, Jeanette Hounsgaard 
 
Fraværende med afbud: Tone Kirkeby og Jacob Rohd 
 
Dagsordenspunkt Baggrund Beslutning 
1.0 Sted: 
Pilgrimshuset i 
Ballerup kl. 10:30 
 

- - 

2.0 Valg af ordstyrer 
og referent 

Sikre styring af 
bestyrelsesmødet og 
dokumentation af 
bestyrelsens 
beslutninger 

Hanna blev valgt som ordstyrer 
Jeanette blev valgt som referent 

3.0 Forslag til ny 
forretningsorden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efter hvert årsmøde 
gennemgås 
forretningsorden med 
henblik på evt. revision 
 
Det fremlagte forslag 
er udarbejdet af John 
og Jeanette, bilag 1 
 

Forslaget blev vedtaget med følgende 
ændringer: 
 
I §1 tilføjes: ’Formanden er valgt på 
generalforsamlingen, jf. vedtægterne §4B’ 
 
I §1 sidste linje slettes teksten med rødt og der 
tilføjes ’en persondataansvarlig. Se §7’ 
 
I §3, linje 2 og 3 ændres den virtuelle deltagelse 
til: ’I særlige tilfælde og såfremt formanden kan 
tillade det, kan bestyrelsesmedlemmer deltage 
virtuelt’ 
 
I §3, linje 7 og 8 til: ’Dagsordenen udsendes af 
formanden senest to uger før 
bestyrelsesmødet’ 
 
I §3, linje 14-18, slettes sætning 2 og 3 og der 
tilføjes: ’Kommentarer eller indsigelse til 
referatet sendes til alle. 
Kommentarer/indsigelser lægger formanden 
ind i referatet og bestyrelsesmedlemmerne har 
en uge til at godkende det’ 
 
I §4 skal stå, at suppleanter ikke har stemmeret 
(NB! Står allerede i §3 - skal kun stå et af 
stederne) 
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I §8, linje 6, ændres til: ’Turledernes 
omkostninger (deltagergebyr og transport til og 
fra turen skal dækkes af deltagerbetaling’ 
 
 

4.0 Status for den 
ny hjemmeside 

Sikre at bestyrelsen er 
opdateret med hensyn 
til fremdrift i projektet 
 
Hanna har været 
tovholder på den ny 
hjemmeside 
 
Forslag til datapolitik 
er udarbejdet af John, 
bilag 2 

Beslutning: 
4.0. Seks e-mail adresser oprettes til: 
Sekretariat 
Kasserer 
Hospitaleros 
Redaktion 
Formanden 
Webredaktion 
 
Hjemmesiden kan skydes i gang, når e-mails er 
oprettet 
 
 Liste over foredragsholdere Link slettes på den 
nye hjemmeside. 
Bestyrelsen kan kontaktes, hvis der er behov for 
en foredragsholder 
Kan skrives under hvert bestyrelsesmedlem, 
hvis bestyrelsesmedlemmerne har lyst til at 
holde et foredrag. Som foredragsholder kan 
man få et foredrag lagt ind i Nyhedsbrev og få 
hjælp til at lægge det ind på vores 
Facebookside, dog skal foredragsholderne være 
medlem af foreningen for at blive omtalt på 
hjemmesiden. 
Hanna skriver til foredragsholderne, at listen 
slettes og at man kan få omtalt foredraget på 
hjemmesiden 
 
4.1 John sender liste over manglende 
dokumenter, f.eks. referater fra tidligere 
bestyrelsesmøder, til formanden. Evt. 
dokumenter sendes tilbage til John 
 
4.2 John og Erik Stafffeldt blev udpeget som 
ansvarlige for web og redaktion 
 
4.3 Forslag til Datapolitik blev vedtaget med 
følgende ændringer: 
’XX’under punktet ’Behandling af data’: 
medlemsregistret ligger på foreningens 
computer + ’X måneder’: 2 måneder angives 
John blev udpeget til Persondataansvarlig. 
Dette indføres under punktet 
’Persondataansvarlig - ’XX 
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5.0 Stilling som 
sekretariatsleder 
 

Genbesætte stillingen 
som Sekretariatsleder 
for foreningen. 
 
Yvonne fratræder den 
31-05-2022 og 
stillingen er derfor 
ledig fra 01-06-2022 
 
John har udarbejdet et 
forslag til ’Aftale om 
forretningsførelse’, 
blev udleveret på 
mødet 
 
 

Beslutning: 
5.0 John udarbejder et oplæg til ny 
arbejdsgange i sekretariatet - 
medlemshåndtering, betalingsservice og evt. 
regnskab - til bestyrelsesmødet i august 2022 
 
5.1 Det udarbejdede forslag til ’Aftale om 
forretningsførelse’ behandles på 
bestyrelsesmødet i august 2022 
 
5.2 Beslutning om stillingen som 
sekretariatsleder slåes op eller gives til en som 
foreningen kender, behandles på 
bestyrelsesmødet i august 2022 

6.0 Økonomi  
 

Give en status for 
økonomien i 
foreningen 
 
Hanna fremlagde et 
revideret budget for 
2022 og status for 
økonomi pr.  01-03-
2022, bilag 3 

Beslutning:  
6.1 Revideret budget, se bilag 3. 
Budgettet blev vedtaget på bestyrelsesmødet i 
januar 2022 
 
6.2 Økonomistatus pr. 01.03.22 blev taget til 
efterretning 
 
6.3 Skæringsdato omkring kontingentbetaling 
diskuteres på Strategiseminaret den 8. oktober 
2022 

7.0 Orientering fra 
generalforsamlingen 
i Foreningen Danske 
Kultur- og 
Pilgrimsveje 
 

Sikre at vores forening 
har kendskab til øvrige 
aktiviteter i Danmark 
omkring 
pilgrimsvandring 
 
Hanna orienterede 
 

Beslutning:  
7.0 Orientering modtaget. 
 
Mulighed for medlemskab af vores forening 
drøftes på Strategiseminaret. 
 
 

8.0 Fremtidig 
organisering af ’Den 
Danske Pilgrimsrute’ 
 
 

Sikre organiseringen af 
foreningens arbejde 
med ’Den Danske 
Pilgrimsrute’ 
 
Bøje fremlagde forslag, 
bilag 4 
 
 

Beslutning:  
8.0 Diskuteres på Strategiseminaret den 8. 
oktober 2022 
 

9.0 Orientering om 
internationalt 
samarbejde 

Sikre at vores forening 
deltager i 
internationale 
aktiviteter omkring 
pilgrimsvandring 

Beslutning:  
9.0 Bestyrelsen skal prioritere udenlandske 
foreninger som har indflydelse 
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Carsten orienterede 
 
 

 
 

10.0 Bestyrelsens 
underskrifter til 
bank 

Sikre banken de 
nødvendige 
underskrifter fra 
foreningens bestyrelse 
 
Yvonne rundsendte de 
nødvendige skemaer 
til underskrift 

Beslutning:  
Oplysninger til banken blev udfyldt af de 
enkelte bestyrelsesmedlemmer 
 
 

11.0 
Strategiseminaret 
 

Sikre indhold og 
program for 
bestyrelsens  
Strategiseminar 
 
Rikke fremlagde 
punktet 

Beslutning:  
11.0 Strategiseminar indhold: 

• Formålsparagraf - Tone, John, Jeanette 
udarbejder oplæg til bestyrelsensmøde 
den 17. august 2022 

• Vores engagement i caminoerne i 
Spanien i forhold til engagementet i de 
danske ruter 

• Ændring af regnskabsår og tidspunkt for 
afholdelse af generalforsamling 

• Drøftelse af kontingentsatser 
• Drøftelse af tidspunkt for velkomstgave 

(koster meget) til nye medlemmer 
• Drøftelse af foreningers mulighed for at 

være medlem af vores forening - skal vi 
være paraplyorganisation 

• Vores forenings engagement i 
foreningen ’Udvikling Hærvejen’ 

• Organisering af stiarbejdet, inkl. 
udpegning af overnatningsmuligheder 

• Markedsføring, specielt dem som har 
købt pas uden at være medlem 

 
Rikke kontakter Solveig, som facilitator for 
seminaret. Solveig inviteres med til middagen 
fredag den 7. oktober 2022 
 
Yvonne tager sig af det praktiske under 
strategiseminaret 
 
John udarbejder en quiz til fredag aften 
 
Hanna finder ud af forplejning 
 
Jeanette, John og Tone udarbejder forslag til 
program for Strategiseminaret 
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11.1 Ny dato for Strategiseminaret blev sat til 
lørdag den 8. oktober 2022 
 
11.2 Se 11.1 

12.0 Næste 
bestyrelsesmøde 

Opdatere årshjulet for 
bestyrelsens møder 

Beslutning:  
12.0  
Næste bestyrelsesmøde er den 17. august 2022 
og derpå den 7. oktober 2022, fra kl. 16-20 
(kombineres med Strategiseminaret den 8. 
oktober 2022. 
 
På bestyrelsesmødet den 17. august 2022 
besluttes om bestyrelsesmødet, som er planlagt 
til den 10. september 2022, gennemføres. 
 

13.0 Eventuelt 13.1 Bogen 
’Pilgrimsvandring til 
Santiago de 
Compostela’ af Ulf 
Luthman, bilag 5 
 
13.2 Pilgrimsrute fra 
Dürres i Albanien til 
Istanbul i Tyrkiet, bilag 
6 
 
13.3 Pilgrimsvandring 
fra Porto i Portugal til 
Santiago de 
Compostela 
 
13.4 Nyhedsbrev og 
Facebook 

Beslutning:  
13.1 Hanna anmelder bogen ’Pilgrimsvandring 
til Santiago de Compostela’ af Ulf Luthman 
 
 
 
13.2 Nej 
 
 
 
 
13.2 Det vil vi gerne reklamere for, som event 
på hjemmeside (kort beskrivelse og gerne med 
billeder) - turlederne skal være medlem af vores 
forening.  
Hanna tager kontakt til Rasmus. 
 
13.4 Nyhedsbrevet udsendes 4-5 gange om året 
Emner for det næste nyhedsbrev: Hjemmesiden 
går i luften, Rabatordning, 
Listen over foredragsholder slettes 
 

 


