Generalforsamling i Foreningen af Danske Santiagopilgrimme.
den 28.10.2017
Referat.
Sted: Fænø‐Sund konferencecenter
1. Dagsorden
1.1 Valg af dirigent: Steen Søgaard
1.2 Valg af referent: Carsten Maegaard
1.3 Valg af stemmetællere: Der blev valgt fire stemmetællere med Erik Staffeldt som fmd.
1.4 Indkaldelse: Rettidig indkaldt i Pilgrimmen, der udkom primo september.
1.5 Forslag fra Eli Lykke om at rykke de to af hende stillede forslag til beslutning fra evt. til indkomne
forslag. Dirigenten imødekom ønsket.
2. Bestyrelsens beretning v. Vibeke Mørdrup, formand.
2.1 Vibeke Mørdrup holdt sin beretning. Præsenterede medlemmerne af bestyrelsen. Præsenterede den
nye sekretariatsleder Yvonne Riise, samt takkede Peter Glunz for mange års godt arbejde med
sekretariatsydelser. Tak også til Pilo Drescher og Erik Staffeldt for et kæmpearbejde med at lave og udvikle
vores nye hjemmeside.
Foreningen har pt. ca. 1.600 medlemmer. Der blev solgt 2.505 pilgrimspas i det forløbne år, heraf de 912 til
medlemmer. Tilstede i år er vi 105 deltagere.
Vi har fået en ny hejmmeside efter et stort forarbejde. Der er taget godt imod den.
Der er lavet pilgrims postkort til distribution og en folder med ture på Sjælland i samme layout.
Formanden nævnede de forskellige ture som foreningen har arrangeret i årets løb. I foråret arrangerede
Grethe en to dages tur fra Jels til Vejen.
I foråret arrangerede den svenske pilgrimsforening en tur fra Gøteborg til Varberg, som flere af vores
medlemmer deltog i.
I september blev den nye del af Den Danske Pilgrimsrute, mellem Viborg hhv. Frederikshavn og Hirtshals,
taget i brug med en 10 dages vandring fra Hirtshals til Viborg.
Vi tilbød, som noget nyt, en introduktionscamino i Spanien i maj og september for nye pilgrimme. Den
første var der ikke nok tilmeldinger til, mens den anden blev gennemført med 9 deltagere.
Foreningen vil støtte det nye herberge i Ballerup. Tak til de frivillige der har udført arbejdet. Det gør vi bl.a.
ved fremover, at lægge møderne i "Stigruppen" der.
Gruppen har arr. flere en‐dags vandringer og en to‐dages vandring fra Gl. Lejre til Ringsted, som Eli og Ib
har stået for.
Et lille udvalg har lavet folderen med vandringer på Sjælland frem til næste sommer.
Bøje Pedersen fra Stigruppen har deltaget i arbejdet med Kirkefonden om en folder om vejkirker på Fyn,
Lolland‐Falster og Sjælland.
Grethe er vores repræsentant i foreningen "Herberger langs Hærvejen".
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"Pilgrimmen" udkommer med sine to numre om året på ca. 90 sider pr. nr. Tak til redaktionen af
Pilgrimmen, tak til bidragsyderne og tak til Peter for den flotte opsætning.
Samarbejdet med de to herberger i Spanien, Astorga og Triacastella er forløbet godt. Der har været 16
hospitaleros i Astorga og 4 i Triacastella. For det sidste er fremtiden uvis, da det er sat til salg. Tone er
tovholder i dette arbejde.
Ny Facebook‐gruppe med samme navn som hjemmesiden: Santiagopilgrimme.dk. Det er uvist om det
debatforum, som vi havde på den gamle hjemmeside bør tages op på den nye. Det vil vise sig. Erik er
tovholder.
I januar deltog vi i oprettelsen af Foreningen "Kultur‐ og Pilgrimsruter i Danmark". Foreningen står som
bindeled til skt. Olav selskabet i Norge og Sverige. Desuden er den tænkt som en paraplyorganisation for
alle pilgrimsforeninger i Danmark. Vibeke og Troels blev valgt ind i bestyrelsen. Der arbejdes på et kort over
pilgrimsruter i hele Skandinavien. Der er planlagt et nordisk seminar i Jelling i 2018.
Nye tiltag i 2018: Ny folder om foreningen. Ny folder om vandringer 2018‐2019.
en tre‐dages tur på Sjælland. En seks‐dages tur fra Frederikshavn til Viborg.
Der søges etableret et nyt netværk af en‐to kontaktpersoner (medlemmer) i alle landets 98 kommuner, der
kan hjælpe os med pr‐arbejdet overfor overnatningssteder, højskoler, turistkontorer m.m. De kan stå for
pr‐distribution af oplysningsmateriale om/ fra landsforeningen.
På sigt kan disse personer måske også være med at vi får igangsat flere lokale vandringer.
Foreningen støtter også i 2018 introduktionsture til nybegyndere på spanske caminoer.
Carsten fortalte om det forestående afbejde med at få skrevet den danske caminohistorie over de sidste
25‐30 år. Der er oprettet en side på hjemmesiden hvor man kan se hvilke emner der er tænkt på. De der
har lyst til at bidrage kan kontakte Carsten.
Beretningen enstemmig godkendt.

3. Revideret regnskab til godkendelse v. Leon Johansen, kasserer
3.1 Leon Johansen fremlagde regnskabet. Det fremviser et mindre underskud.
3.2 Regnskabet godkendt.
4. Budget for det kommende år, inkl. kontingent‐fastsættelse v. Troels Beck
4.1 Troels Beck fremlagde budgetforslag for 2018 på baggrund af ønskede initiativer for det kommende år.
4.2 Et væsentligt nyt initiativ vil være at sløjfe indmeldelsesgebyret, for til gengæld at hæve kontingentet
fra 175,‐ til 195,‐ fremover. Formålet er at gøre indmeldelse mere attraktiv, når man alligevel køber et
pilgrimspas.
4.3 En del opklarende spørgsmål fra salen.
4.4 Kontingentforhøjelse godkendt. Budgettet godkendt
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5. Indkomne forslag
5.1 Forslag 1,2,3,4 fra Eli Lykke og lb Larsen blev alle fremlagt under indkomne forslag, mens deres 5.
forslag blev rykket til under Eventuelt.
5.2 Forslag om at foreningen tager initiativ til at Roskilde Pilgrimsforening kan blive pilgrimscentrum med
lokaler og herberg.
Flere mente at sådanne initiativer bør komme nedenfra, men med behørig støtte fra foreningen.
Landsforeningen er klar til at støtte et tiltag når Roskilde Pilgrimsforening er nået dertil.
5.3 Foreningen skal være fødselshjælper til lokale pilgrimsgrupper i hele Danmark.
Bestyrelsen er enig i at vores forening skal hjælpe medlemmer, der ønsker at oprette lokale
pilgrimsgrupper. Vi hjælper allerede med fx. udsendelse af breve og invitationer til en nærmere afgrænset
medlemsgruppe. Men Santiagoforeningen har ikke planer om at være/blive en paraplyforening for alle
pilgrimsforeninger.
5.4 Tidsfristen for indsendelse af forslag til beslutning ændres fra 4 til 3 uger.
Forslagsstiller begrundede sit forslag i, at der ikke sker noget i de fire uger der går fra modtagelsen til
generalforsamlingen.
Dette blev imødegået da alle forslag til en generalforsamling kræver at bestyrelsen indkaldes og drøfter sin
indstilling til forslagene, at der arbejdes seriøst med de enkelte forslag. Det kræver tid. Forslaget fik ingen
stemmer og faldt derfor.
5.5 Til debat: "Hvad vil det sige at være Turleder?" ‐udskudt til under "Eventuelt".
5.6 Til debat og vejledende afstemning: Navneændring af navnet "Den Danske Pilgrimsrute" til
"Jacobsvejen ‐ den danske pilgrimsrute"
Forslagsstiller begrundede sit forslag i, at det giver navneforvirring når der er mange forskellige ruter,
uofficielle og officielle.
Tilde Just Øye mente også at hovedruterne i DK bør have en speciel benævnelse.
Anette Riis sagde at Jacobsvejen skal være i ét ord.
Helen mente at der allerede er et godt samlende navn.
Ove sagde at scandinavien ikke bør indgå, da den nordtyske rute hedder noget med Via Skandinaviea.
Anette 2 fra Jylland referede til en norsk tilfreds veninde, der syntes at de danske ruter er rigtig gode og
velafmærkede.
Anette 3 var godt tilfreds med det hidtidge navn.
Vibeke sagde at Ove i sin tid, som medlem af "Stigruppen" lavede forarbejdet til de danske pilgrimsruter.
"Stigruppen" foreslog navnet "Den danske Pilgrimsrute". Det blev konfirmeret af bestyrelsen. Derfor
navnet.
Bøje mente at det nuværende navn er udmærket.
Lasse gav udtryk for at man kunne kalde den "Santiagovejen".
Tilde understregede igen, at vi bare skal lave mere pr. for "Den Danske Pilgrimsrute".
Eli mente at det ville være godt med en arbejdsgruppe.
Dirigenten afsluttede debatten med, at der kan arbejdes videre og debatteres i hele landet, men at der ikke
kunne besluttes noget på det foreliggende grundlag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6.1 På valg: Tone Kirkeby (modtager genvalg), Grethe Dyrby (modtager genvalg), Leon Johansen (ønsker
ikke genvalg)
6.2 Bestyrelsen foreslog Rikke Ærtebjerg som nyt bestyrelsesmedlem. Rikke præsenterede sig selv.
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De tre blev valgt.
6.3 Carsten Maegaard er, som 1. suppleant, trådt ind i bestyrelsen efter Pilo's udtræden.
7. Valg af suppleanter:
7.1 På valg: Carsten Maegaard (er indtrådt i bestyrelsen) og Erik Staffeldt (ønsker ikke genvalg)
Derfor skulle der vælges to nye suppleanter.
7.2 Niels Heilberg og Bøje Pedersen blev foreslået og valgt.
8. Valg af revisor
8.1 Lasse Antoniessen og Claus Cord er revisorer. På valg er Claus (ønsker ikke genvalg).
Den hidtidige 1. suppleant, Jacob Løwe blev valgt som ny revisor for 2 år.
8.2 Niels Henrik Lieberkind valgt som revisorsuppleant.
9. Eventuelt
9.1 Formanden overrrakte et flot skilt til Ballerup pilgrimscenter.
9.2 Jagi takkede Eli fordi hun bringer emner til debat.
9.3 Hvad det vil sige af være 'turleder' (forslag fra Eli Lykke og lb Larsen)
Eli uddybede deres forslag. Det at være turleder bør være noget andet og mere
end det rent praktiske, der bør også være et element af spiritualitet.
Endvidere bør en turleder være opmærksom på vandretempoet, så alle deltagere
kan være med.
Debat. Vibeke: Vi er ikke en kristen forening, men mange medlemmer, tror jeg,
er kulturkristne. Vi er forskellige og der bør være plads til alle holdninger, også
blandt turlederne.
Hermed sluttede punktet, der blev ikke konkluderet nærmere på forslaget.
9.4 Helle konstaterede at Facebooksiden er en lukket gruppe og hun savner debatforum fra den gamle
hjemmeside.
Elsebeth L var glad for debatten og ønsker ikke at være på Facebook. Derfor er hun glad for debatten her.
Inger var glad for synspunktet om Facebook.
Pilo sagde at vores ruter ligger langs kirker og helligsteder. Hun tilføjede at det tidligere forum på
hjemmesiden ikke havde ret meget trafik og derfor ikke indgår i den nye hjemmeside. Vil undersøge om
man fra hjemmesiden kan lave et link til Facebooksiden, så debatten også kan føres blandt medlemmer der
ikke er på Facebook.
9.5 Bøje fortalte om den nye Sjællandsfolder. I modsætning til Dansk Vandrerlaug er vores ture gratis.
Dirigenten hævede herefter generalforsamlingen.
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