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Referat fra bestyrelsesmøde  
den 8. oktober 2022 
Pilgrimshuset i Ballerup  
 
 
Dagsordenspunkt Baggrund Beslutning 
1.0 Sted: Pilgrimshuset i 
Ballerup kl. 16:30 

  

1.1 Tilstede - Carsten Maegaard, Hanna Vestenaa, 
Rikke Ærtebjerg, Tone Kirkeby, Bøje 
Pedersen, John Stævngaard 
(forretningsfører), Jeanette 
Hounsgaard (referent) 
 

1.2 Fraværende med afbud 
 

- Jacob Rohd 

1.3 Valg af ordstyrer og 
referent 

Sikre styring af 
bestyrelsesmødet og 
dokumentation af 
bestyrelsens 
beslutninger 

Carsten blev udpeget som ordstyrer 
Jeanette blev af formanden udpeget 
som referent 

2.0 Sekretariat   
 

2.1 Orientering om status i 
sekretariatet 
 
2.1.1 Økonomisk 
statusrapport 
 
2.1.2 Status for udsendelse 
af pas 
 
2.1.3 Nyt oplag på 500 stk. 
af stofmærker 
 

2.1 Orientere om status i 
sekretariatet v/John 
 
2.1.1 Give en status for 
økonomien i foreningen 
 
2.1.2 Give en status for 
udsendelse af pas 
 
Salg af pilgrimspas er en vigtig 
indtægtskilde for foreningen 
 
2.1.3 Give en status for 
stofmærkebeholdningen 
 
Stofmærkerne er en måde 
hvorpå foreningens 
medlemmer kan synliggøre 
deres medlemskab på og er 
samtidig PR for foreningen 

2.1 - 
 
 
2.1.1 Overskud 120.294 kr. 
 
2.1.2 Udsendt 2007 stk. pas. 
Ingen klager over manglende 
modtagelse af pilgrimspas. 
 
 
2.1.3 11,04 kr. pr. stofmærke, 500 stk. 
er indkøbt 

2.2 Tak til Yvonne Riise for 
fem års samarbejde som 
sekretariatsleder 

2.2 Værdsætte og 
anerkende den frivillige 
indsats i regi af 
foreningen 

Behandlet på Strategiseminaret, se 
referat. 

3.0 Økonomi v/Hanna Give en status for 
økonomien i foreningen 
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3.1 
Kontingentindbetalinger/ 
medlemsstatus 

3.1 Give en status for 
kontingentindbetalinger 
og medlemsantal  
 
Kontingentindbetalingerne er 
den vigtigste indtægtskilde 
for foreningen og afhænger af 
medlemstallet. 

3.1 886 aktive medlemmer 
 

3.2 Forslag til budget 3.2 Fremlægge 
forventningerne til 
foreningens økonomi i 
det kommende år 

3.2 Gennemgang af det fremlagte 
budget. ’PR’-posten ændres til 
’Stiarbejde’ og beløbet ændres til 
5.000 kr. ’Medlemsaktiviteter’ ændres 
til 25.000 kr. 
 

3.3 Regnskab for året 3.3 Fremlægge forventet 
årsregnskab for 
foreningen 

3.3 Overskud på 120.294 kr som 
primært skyldes salg af pilgrimspas og 
sparsommelighed. Egenkapital på 
353.722 kr 
 

4.0 Generalforsamling 2022 
i Fredericia, 29. oktober 
2022 

Orientering om årets 
generalforsamling 

 

4.1 Dagsorden 4.1 Gennemgå 
dagsorden 
 
 
 
 
4.1.1 Valg af formand og 
Bestyrelsesmedlemmer 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.2 Valg af suppleanter 

4.1 Der er ikke modtaget punkter til 
dagsordenen fra medlemmerne 
(skæringsdato den 1. oktober 2022) 
 
Solveig er dirigent, Rikke er referent 
 
4.1.1 På valg er: 
Carsten, formand - genopstiller 
Tone – genopstiller 
Rikke – genopstiller 
Jacob – genopstiller ikke 
 
Medlemmerne Tove Kristensen, 
Aarhus, og Jane Hvass, Vendsyssel, vil 
gerne stille op 
 
4.1.2 Der skal findes to suppleanter 
på generalforsamlingen 
 

4.2 Oplæg til ny formulering 
af formålsparagraf §2 
v/Tone, Jeanette & John 

4.2 Opdatere den 
eksisterende 
formålsparagraf 

4.2  
Behandlet på Strategiseminaret, se 
referat.  
Forslaget til formålsparagraf skal 
udsendes senest to uger før 
generalforsamlingen, dvs. 15. oktober 
2022 
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4.3 Forslag til ændret 
regnskabsår og 
generalforsamlingstidspunkt 
v/John 

4.3 Opnå at kalenderåret 
følges med hensyn til 
regnskabsår og at 
generalforsamlingen 
afholdes efter 
årsafslutningen 

Behandlet på Strategiseminaret, se 
referat. 

4.4 Den praktiske afvikling 
v/John & Jeanette 

4.4 Sikre den praktiske 
afvikling af 
generalforsamlingen  
 
AV-ustyr, sange, 
stemmesedler, 
stemmetællere, bespisning 
m.m. 

4.4 Corona-smitten er stigende og 
som forebyggende indsats i 
forbindelse med Generalforsamlingen 
og årsmødet iværksætter vi følgende: 
a. Formanden italesætter Corona-
smitten og de forebyggende tiltag ved 
velkomsten 
b. Der er adgang til 
sprit/desinfektionsgel ved indgangene 
og hvor forplejning udleveres. 
c. Der udleveres vand på flasker 
d. Bordene opstilles i grupper med 
god afstand imellem og ved de 
enkelte borde skabes der mulighed 
for at kunne sidde indbyrdes med god 
afstand 
e. Kaffen/tevand/mælk skænkes op af 
bestyrelsen, så deltagerne ikke skal 
have fat på kanderne. 
f. Marmelade/ost til bollerne, 
sandwich, kage udleveres af 
bestyrelsen. Medlemmerne smører 
selv bollen. 
g. Der indkøbes engangshandsker 
 
Der er AV-udstyr i lokalet, kirken 
kontaktes af Jeanette med hensyn til 
at teste det om fredagen om muligt. 
Kirken spørges ligeledes om 
instruktion i 
kaffemaskine/opvasker/vandvarme til 
te 
 
Forplejningen udleveres i lokalet, hvor 
generalforsamlingen og årsmødet 
afholdes 
 
Hanna køber ind til forplejning og de 
to vingaver til indlægsholderne 
Jeanette udarbejder en indkøbsliste 
som vejledning 
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Jeanette bestiller boller, sandwich og 
kage ved Byens Bager i Erritsø og 
afklare betalingen (ved afhentning 
eller faktura) Boller, sandwich og kage 
afhentes ved bageren henholdsvis kl. 
10 og kl. 12:00. Rikke henter ved 
bageren.  
 
I det store køkken, som der er i 
tilknytning til lokalet, gøres klar til 
servering af forplejning. Forplejningen 
serveres i lokalet. Forplejningen om 
formiddagen står klar ved 
medlemmers ankomst. Frokosten 
serveres i mødelokalet og kaffen & 
kage ligeså. 
 
John udarbejder en liste (papir) over 
hvem der er tilmeldt både 
generalforsamling og årsmøde: navn 
(alfabetisk fornavn), 
medlemsnummer og om de har betalt 
John sørger for klistermærker ’Dansk 
Santiagopilgrimme’, som gives til 
disse medlemmer. John printer ud 
fredag den 28. oktober 2022. 
 
John udarbejder en medlemsliste 
(papir) over alle medlemmer. John 
printer ud fredag den 28. oktober 
2022. 
 
Yvonne og Tone tager imod 
medlemmerne. 
 
John sørger for 6 forskellige farvede 
stemmesedler til hver afstemning (A4, 
som deles op). Yvonne og Tone 
udleverer stemmesedlerne. 
 
Rikke tager sange med: 
Start ’Godmorgen lille land’ 
Slut ’Må din vej gå dig i møde’ 
Sang i Christianskirken (print) 
Solveigs sang om vandring 
Bortset fra sangen i kirken vises 
sangene på skærm 
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John udarbejder slides med 
programpunkterne, sange og 
forslagene til ændring af vedtægterne 
 
Først en uge før mødet kan kirken 
informere Jeanette om der er 
begrænsninger for sang under 
generalforsamlingen og årsmødet 
 
Jeanette: To flasker vin og 
engangshandsker lægges ind i 
budgettet. 
 
Carsten udarbejder forslag til 
beretning og sender rundt for 
kommentarer inden 
generalforsamlingen, til resten af 
bestyrelsen. 
 
Oprydning efter mødet John, Carsten, 
Jeanette, Yvonne, Tone, Hanna, 
Rikke (Boje skal afsted inden): 
vaskning af servicet, borde på plads, 
evt. vaskning af gulv – lokalet 
efterlades mindst i samme stand, som 
vi modtaget det. 
 
Loppemarkedet indrettes i 
mødelokalet. 
 

5.0 Årsmøde i forlængelse 
af generalforsamlingen 

Orientering om 
årsmødet i forlængelse 
af generalforsamlingen 

 

5.1 Forslag til program 
v/Jeanette 

5.1 Sikre afviklingen af 
kulturelle indslag og 
vandring i på årsmødet 

5.1 Efter afholdelse af 
generalforsamlingen serveres frokost 
Kl. 14.00 henter kirkens 
kulturmedarbejder og vi bevæger os 
ind i kirkerummet, som er placeret 
ved siden af mødelokalet. 
 
I ca. 30 min. fortæller 
kulturmedarbejderen Esther Jensen 
ved Christianskirken om Bjørn 
Nørgaards altertavle, mosaikker og 
indgangsparti til kirken. 
 
Hvorefter vi igen går til mødelokalet 
for at høre Peter Høgh, ca. 30 min. 
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Derefter er der tilbud om vandring, 
bl.a. til en virksomhed før Bjørn 
Nørgaard har kreeret en muslingeskal 
ved indgangspartiet og voldene i 
Fredericia 

5.2 Forslag til vandring og 
sang til slut v/Rikke 

Se 5.1 Se 5.1 

6.0 Status for Pilgrimmen 
v/Rikke 

6.0 Give en status for 
Pilgrimmen 
 
Bladet Pilgrimmen er 
foreningens ’flagskib’ og med 
til at fastholde interessen for 
at være medlem i foreningen  

6.0 Alle blade er udsendt inden 4. 
oktober 2022. 
 
John og Jeanette skriver et indlæg til 
det næste nummer af Pilgrimme om 
henholdsvis vandring på Camino de 
Frances og vandring i Alperne med 
overværelse af Passionsspillet i 
Oberammergau, Sydtyskland 

7.0 Hjemmesiden v/John 7.0 Sikre at bestyrelsen 
er opdateret med 
hensyn til hjemmesiden 
 
Hjemmesiden er et vigtigt 
medie i PR-arbejdet 

Behandlet på Strategiseminaret, se 
referat. 

8.0 Facebook v/Bøje 8.0 Sikre at bestyrelsen 
er opdateret med 
hensyn til aktiviterne på 
Facebook-siden 
 
Facebook-siden er et vigtigt 
medie i PR-arbejdet 

Behandlet på Strategiseminaret, se 
referat. 

9.0 Næste Nyhedsbrev 
v/Hanna 

9.0 Orientere om 
indhold og deadline 

9.0 Udsendes inden den 15. oktober 
2022. Omhandler primært årsmødet 
og generalforsamlingen. 

10.0 Næste 
bestyrelsesmøde 

10.0 Fastlægge dato, 
sted og tidspunkt for 
næste bestyrelsesmøde 
 

10.0 Afholdes fredag den 18. 
november 2022 i Pilgrimshuset i 
Ballerup, fra kl. 17:30 til kl. 20. 
Deltagerne kan evt. overnatte. 

11. Eventuelt 
 

11.0 11.0 Foreningens 25-års jubilæum 
afholdes i oktober 2024 – ’skal slås 
stort op’. 

 


