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Referat fra strategiseminaret 
den 7./8. oktober 2022 i 
Pilgrimshuset i Ballerup  
 
 
Dagsordenspunkt Baggrund Beslutning 
Fredag den 7. oktober 
2022, Pilgrimshuset i 
Ballerup kl. 16:30 

  

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

Fraværende med 
afbud 
 

- Jacob Rohd 

Valg af ordstyrer og 
referent 

- Rikke blev valgt som ordstyrer. Solveig overtog som 
facilitator under punktet om vores engagement i 
Caminoerne i Spanien i forhold til engagementet i de 
danske ruter. 
Jeanette blev valgt som referent 

Program   
 

Velkommen v/Carsten -  
Tak til Yvonne Riise 
for fem års 
samarbejde som 
sekretariatsleder 

Værdsætte 
og anerkende 
den frivillige 
indsats i regi 
af foreningen 

Yvonne Riise har i fem år betjent sekretariatet med et 
højt serviceniveau. Yvonne fik en stor tak ved 
formanden og en gave blev overrakt for værdsættelse 
og anerkendelse af hendes indsats 

Vores engagement i 
Caminoerne i Spanien 
i forhold til 
engagementet i de 
danske ruter 

På general-
forsamlingen 
i oktober 
2021 
ønskede 
medlemmer-
ne ikke at 
nedtone 
Santiago i 
forhold til 
Danmark  

FEAACS-seminaret i Santiago 3.-6. november 2022 er 
udskudt til marts næste år. Rikke og Tone deltager. 
Rikke kan præsentere på engelsk, Tone på spansk. 
 
På næste bestyrelsesmøde forbereder bestyrelsen det, 
som foreningen ønsker at Rikke og Tone skal 
præsentere på mødet. Carsten sætter det på 
dagsordenen. 
 
Der har været forespørgsel om deltagelse i Rur Allure-
projektet fra Norge og Spanien: rurallure.eu. Tone og 
Rikke følger projektet. 
 
John tager initiativ til, at vores webfirma ligger ord ind, 
så hvis folk søger på ordet ’Camino’ i Google kommer 
foreningens hjemmeside frem, som en af de øverste. 
 
Den danske pilgrimsrute hænger sammen med det 
europæiske net både mod syd og nordfra. Den ønskede 
vægtfordeling mellem indsatsen Danmark og Spanien: 
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5 personer havde en vægtning mellem 
Spanien/Danmark som hedder 50%/50%, 1 person 
havde vægtningen 60%/40%, 1 person havde 80%/20% 
 
Bedre overnatningsmuligheder på den danske 
pilgrimsrute er for stor en opgave for foreningen. 
 
Vi skal være mere aktive på Facebook med vandringer. 
Rikke, John og Bøje blev nye Facebook redaktører. 
Under mødet oprettede John en ny Facebook profil – 
danskecaminopilgrimme.dk – til mulig brug i fremtiden 
i stedet santioagopilgrimme.dk 
 
På generalforsamlingen under punktet eventuelt skal 
Carsten spørge medlemmerne om vi skal tage 
navneforandring – for at lodde stemningen. 
 

Nordisk samarbejde 
forstærkes 

Norge 
 
Sverige 
Det er den 
svenske 
kirke, som 
står for 
afmærkninge
n af den 
svenske 
pilgrimsruter. 

Der er ikke så mange aktiviteter i samarbejdet med 
Norge for nærværende. Der tages ikke initiativ til 
yderligere aktivitet for nærværende. 
 
Inden vi øger samarbejdet med Sverige, holdes et 
afklarende møde med vores kontaktperson i Lund. 
Tone tager initiativ til et møde med Magnus i Lund. 
 
Vandring fra Odense til Lund (900 år for kirken i Lund) 
under planlægning i august/september 2023 - Tone. 

Drøftelse af 
velkomstgave til nye 
medlemmer 

Fremsendel-
se af bladet 
Pilgrimmen i 
forbindelse 
med 
velkomst 
koster meget 

Det blev enigt besluttet, at velkomstgaven omfatter 
fremover klistermærke, stofmærke og et pilgrimspas. 

Lørdag den 8. oktober 
2022, Pilgrimshuset i 
Ballerup kl. 08:45 

  

Program   
 

Organisering af 
stiarbejdet 

Der er en 
stigruppe på 
Sjælland/Lol-
land-Falster 
 
For 
nærværende 
er Troels og 
Grethe de 

Bestyrelsen er enige om, at stiarbejdet med 
vedligeholdelse af mærkningen af den danske 
pilgrimsrute skal decentraliseres og knyttes op på 
lokale medlemmer, som er bosat i lokalområdet.  
 
Bestyrelsen skal arbejde på en tredeling af stiarbejdet i 
det jyske område – syd, midt, nord og Fyn. Jeanette har 
indledt samarbejde med Grethe og Troels i det 
jysk/fynske.  
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eneste på 
Fyn/i Jylland  

 
Carsten omtaler på årsmødet stigruppens arbejde på 
Sjælland. 
 
Carsten medtager fremover et punkt på dagsordenen 
for bestyrelsesmøderne om stiarbejdet. 
 
Fremover vil der blive reserveret en side i Pilgrimmen, 
hvor stigruppen kan berette om stiarbejdet i (deadline 
31/12 og 31/07) 
 

Formålsparagraf På 
generalfor-
samlingen i 
oktober 
2021, 
forkastede 
medlemmer-
ne det 
fremlagte 
forslag med 
nedtoning af  
Santiago 

Det blev besluttet, at formålet holdes i punktform. 
 
Følgende formålsparagraf fremlægges på 
generalforsamlingen: 
 
Samle alle med interesse for pilgrimsvejene til Santiago 
de Compostela 
 
Udvikle og afmærke Den danske Pilgrimsrute 
 
Formidle viden om og inspirere til pilgrimsvandring i 
Danmark og udland 
 
Samarbejde med pilgrimsforeninger i ind- og udland 
 
Samarbejde med Pilgrimskontoret i Spanien med ret til 
salg af Pilgrimspas 
 

Vores forening som 
paraplyorganisation 

 Ændringsforslag til §3, så foreninger, virksomheder og 
andre kan blive medlem af Foreningen af Danske 
Santiagopilgrimme, dog kun med en stemme. Rikke 
forslår til pris og udarbejder forslag svarende til 
formulering for Albergue Ballerup. 
 
Rikke (Nordjylland/Silkeborg, Jeanette (Fyn)) 
undersøger, om det er muligt, om at vi kan blive 
medlem af andre pilgrimsforeninger. 
 
Enighed i bestyrelsen om at arbejde på, at Foreningen 
af Danske Santiagopilgrimme bliver en 
paraplyorganisation for pilgrimsforeninger i Danmark. 
 
Carsten holder kontakten til projektet ’Udvikling af 
Hærvejen’: www.haervej.dk 
 

Hjemmesiden  John lægger teksten etapebeskrivelser ind på 
hjemmesiden, når de foreligger som word-dokument. 
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Tone, Bøje og John arbejder på at skabe sammenhæng 
markedsføringsmæssigt mellem de digitale 
formidlingsplatforme – hjemmesiden og Facebook. 
Hjemmesiden er central, etaperne skal være ajourførte, 
stigruppeansvarliges navn for en etape skal fremgå. 
 
Carsten har kontakt til en journalist som mulig redaktør 
på hjemmesiden.  
 
 

Ændring af 
regnskabsår og 
tidspunkt for 
afholdelse af 
generalforsamling 

Nemmere for 
medlemmer-
ne. Uanset 
hvilken 
måned et nyt 
medlem 
melder sig 
ind gælder 
medlems-
skabet for et 
år. 
 
Det er i dag 
for stramt 
omkring 
afslutning af 
årsregnskab-
et (14 dage) 
til generalfor-
samlingen 

Forslag blev godkendt af bestyrelsen. John fremlægger 
på generalforsamlingen. 
 
Generalforsamling afholdes inden udgangen af marts 
efter kalenderårets udløb. Det tilstræbes at holde 
generalforsamlingen den første lørdag i marts 2024. 
 
Det skal nævnes, at paragrafferne omkring valg til 
bestyrelsen er uændrede. 

Nye medlemmer og 
pleje af de 
eksisterende 

 Efter salg af pilgrimspas er det lovligt at sende en 
henvendelse til dem som har købt pilgrimspas. John og 
Hanna udarbejder et forslag til henvendelsen, hvor der 
slås på fællesskabet. 
 
Forslag om konkurrence for de garvede 
pilgrimsvandrere ’Mit bedste råd til dig som ny’. Rikke 
tager initiativ. 
 
Opfordring til at arrangere Pilgrims-caféer for personer, 
som er kommet hjem fra vandring. 
 

 


