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Tilstede var 89 medlemmer.
Formanden Henrik Friediger (HF) bød velkommen.
Til dirigent valgtes Bjarne Stenhøj Hansen, som konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og
rettidigt indkaldt.
Til referent valgtes Niels Henrik Lieberkind, og som stemmetællere valgtes Eva Andersen, Emil Jespersen,
Jørgen Knudsen og Jakin Jess Jessen.
1. Bestyrelsens beretning blev oplæst af formanden.
Jakin Jess Jessen spurgte hvornår det næste hellige år er. Svar: 2021.
Bestyrelsens beretning er taget til efterretning.
2. Det reviderede regnskab blev præsenteret af kassereren, Carina Glunz (CG).
Regnskabet blev godkendt.
3. Budgettet blev gennemgået af CG.
Marta Møller spurgte, om man ikke kunne sende opkrævninger ud pr. mail.
Svar: Opkrævningen udsendes sammen med Pilgrimmen, som alligevel skal ud pr. post. Ikke alle har mail.
Jan Nielsen: Måske er der en anden bank, som vil give nogen renter. Svar: Vi skiftede fra Nordea til
Danske Bank, fordi de specificerer, hvem som har betalt. Det kunne Nordea ikke. For tiden vil ingen
bank give renter, hvis ikke pengene båndlægges i to eller tre år. Det kan vi ikke, da en stor del af
beløbene skal bruges løbende, bl.a. til porto. Vi er blevet gjort opmærksom på, at der kan søges om
portotilskud, men det skal gøres til bestemte terminer – seneste gang var i september, hvor kasserer og
sekretariat på rejse. Nu er vi bekendt med den mulighed og vil søge næste år.
Gustav Wieth-Knudsen: Hvordan har vi estimeret et medlemsantal på 180 færre. Svar: 2010 er helligt år,
og ’Bertelsen-effekten’ gav en forøget interesse. Derfor mener vi, at medlemstilgangen vil blive mindre.
Torben Jessen: Kunne man ikke sælge bagsiden til Danske Bank for 5000,- og på den måde få ’renter’?
Svar: Vi har allerede solgt bagsiden til ’Bjergkæden’ og har den holdning, at der ikke skal være
reklamer inde i bladet.
Eli Lykke: Er der forhandlet rabatter med Bjergkæden og flyselskaber til fordel for medlemmerne?
Svar: Vi har prøvet, men forgæves.
Jakin Jess Jessen gjorde opmærksom på, at Spejdersport har prisgaranti; så hvis man har gjort sit
forarbejde, kan man måske opnå en fordel.
Budgettet godkendt.
4. Indkomne forslag.
Der er ikke indkommet forslag.
5. Valg til bestyrelsen.
Else Dupont har trukket sig. Carina Glunz og Niels Henrik Lieberkind ville gerne modtage genvalg.
Bestyrelsen foreslog Anette Foged Schultz som nyt medlem.
Carina Glunz, Anette Foged Schultz og Niels Henrik Lieberkind blev valgt.
6. Valg af suppleanter.
Annelise Bonde arbejder nu i Grønland og har trukket sig.
Peter Glunz (PG) var suppleant og kom i bestyrelsen, da Else Dupont trak sig.
Bestyrelsen foreslog PG som suppleant.
Desuden foreslog bestyrelsen Emil Jespersen.
Begge blev valgt for et år.
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7. Valg af revisor.
Benny Hansen blev valgt for 2 år sidste år, så han er ikke på valg i år.
Der skulle vælges endnu en revisor, og bestyrelsen foreslog Leon Johansen, som er vant til at arbejde
med tal. Han blev valgt.
8. Valg til posten som revisorsuppleant.
Bestyrelsen foreslog Jakob Ulrik Løwe, som blev valgt.
9. Eventuelt.
Under dette punkt blev mange emner drøftet. Essensen af debatten var:
Jakin Jess Jessen: The Way – amerikansk film – kommer ikke i biograferne men den kan købes på
amazon.uk HF: På YouTube ligger der en ½ times interview med Martin Sheen. Det er ganske
fremragende.
Rolf Hansen foreslog, at disse oplysninger sættes på hjemmesiden.
Vibeke Mørdrup anbefalede turen på Hærvejen, som er meget smuk.
Eli Lykke oplyste, at personer over 65 år får rabat hos de spanske jernbaner. I Norge får man på samme
måde en såkaldt honnørrabat.
Jan Nielsen foreslog en opdateret telefonliste på herbergerne, da der er mange fejl. HF svarede, at det er
næsten umuligt at holde den a’jour og anbefalede, at man – hvis man har en iPhone – kan få en godt opdateret app om Caminoen på eroski.es Der er mere at læse om dette i seneste nummer af Pilgrimmen (nr.21).
Andreas Gydesen fortalte, at et af hans børnebørn gik fra kyst til kyst i Danmark og spurgte, hvorfor den
rute ikke er afmærket. HF svarede, at vi koncentrerer os om vejene, der fører til Santiago. HF nævnte
også, at der er mange andre gode vandremuligheder i Danmark, men der er ikke hensigten at forsyne dem
med muslingeskalsymbolet. Han henviste endvidere til ’Den Danske Klosterrute’ med mange gode ideer
til pilgrimsvandringer.
Vibeke Mørdrup opfordrede interesserede til at melde sig til at være med i stiudvalget.
Elsebeth Lundsten foreslog, at vejene i Danmark kommer som temagruppe på næste årsmøde.
Preben ? spurgte, hvad man gør, når man bliver bidt af væggelus, og der ikke er nogen hospitalero at sige
det til om morgenen. Måske kunne man lægge en seddel med advarsel. En deltager foreslog, at, man
kunne tage det lagen og hovedpudebetræk – som man får udleveret på offentlige herberger – med til næste
overnatningssted og bruge det der. En anden advarede imod dette, fordi man så blot slæber problemet med
til næste herberg.
Bestyrelsen opfordrede til at en interesseret melder sig som redaktør til hjemmesiden. PG fortsætter som
webmaster.
Forslag til temadrøftelser til næste årsmøde: Pilgrimstanken som den oprindelig var ment (hvad er
pilgrimsliv) i forhold til stangdrukne spaniere, som ødelægger det for de andre pilgrimme – eller dem,
som går med bærbare computere, transistorradioer m.m., og hvad man ellers kan have med i moderne tid i
forhold til de syv pilgrimsord. Der blev også spurgt, hvorfor De syv Pilgrimsord ikke er kendt i Spanien.
HF svarede, at De syv Pilgrimsord er udformet af en svensk præst fra Vadstena. Men hvorfor er det lige
Syv ord – og hvorfor ikke ti – eller hvad med at udforme sit eget private pilgrimsord.
Elin Lykke udtrykte ros til Pilgrimmen.
Jakin Jess Jessen oplyste, at et sted i Santiago får man to retter for ½ Euro, hvis man er subsistensløs
eller pilgrim.
Gitta Bechshøft foreslog – efter en del snak om trængselen på Camino Frances – at man prøvede at gå på
nogle af de andre ruter, som er mindre befærdede.
Poul Erik Jensen sagde – efter nogen debat om hvad ’ægte’ pilgrimme er – at ’de gode gamle dage’ ikke
eksisterer. De gode dage er ’NU’ og noget af det bedste han havde med – foruden støvlerne – var en lille
laptop. Det berigede ham at have den med.
Kirsten Wickmann anbefalede, at hvis man vil have ensomme ture, kunne man tage Den Portugisiske eller
Sølvruten, hvor man flere steder endog får fodbad, når man tager støvlerne af for at krydse floderne.
Så fulgte en lang debat om forholdene på Caminoen, og hvad man vil den.
Efter at alle, der ville kommentere, havde haft mulighed for at gøre det, afsluttedes generalforsamlingen.
Frederikssund, den 31. oktober 2011
Niels Henrik Lieberkind
(referent)

