Referat af generalforsamling i foreningen Danske Santiago Pilgrimme
Lørdag den 27. oktober 2018 i Pavillonen, Ringsted Idrætscenter
Referat af generalforsamling 2018
1. Valg af dirigent,
referent,
stemmetællere

Dirigent: Forslag: Solveig Poulsen - vedtaget
Referent: Forslag: Rikke Ærtebjerg - vedtaget
Stemmetællere: Hanna Vestenaa, Jacob Ruud, Kenni Kofod, Inger
Nasser
Dirigent konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning
Vibeke Mørdrup
3. Revideret regnskab til
godkendelse
Troels Beck

Vibeke aflagde beretning. Vedhæftet.
Beretning – Beretningen er godkendt
Troels fremlagde revideret regnskab, der bl.a. viste et underskud på ca.
60.000 i 2017/2018.
Kommentarer fra deltagerne:
• Ærgerligt med underskud, forslag om at penge evt. kan findes
ved at spare på porto på bladet, eks. ved at lægge det på
hjemmesiden i stedet for at trykke det.
• Pilgrimmen betyder rigtig meget, og det er med til at holde
sammen på foreningen. Det betyder noget at have det
liggende derhjemme og at man kan præsentere det for at tale
om vandring. Det giver noget til nye medlemmer. Bladet er
vigtigt! Vi må se, om vi kan gøre noget ved portoen. I posten
Porto indgår pakning, før i tiden pakkede bestyrelsen og andre
gode mennesker, nu gør trykkeriet det. Det kunne ændres.
• Forslag: De, der bor nær store byer, kan evt. hente eks., så vi
kan spare porto på dem. Et medlem oplever post modtaget fra
eks. Singapore. Undersøg evt. mulighed for alternativ
forsendelse. Det er horribelt, at porto koster lige så meget som
trykning. Generalforsamlingen skal pålægge bestyrelsen at
arbejde med alternative løsninger. F.eks. at medlemmerne
bringer det ud til øvrige medlemmer. Ambassadørerne ser det
ikke som deres naturlige opgave.
• Flere medlemmer foreslår kontingentstigning.
• Undersøg fonde, søg penge til foreningen.
• Er det nødvendigt at holde årsmøder i kongrescentre, kan vi i
stedet for finde medborgerhuse, forsamlingshuse etc.? Post på
konferencested til årsmøde i 2017 var dyrt. Forslag: I nogle
kommuner kan en forening låne lokaler. Måske kan
foreningens medlemmer låne lokaler i deres kommune til
formålet?
Svar fra bestyrelsen:
Redaktionen arbejder med forskellige løsninger på hhv. skift af
trykkeri, pakning, porto etc.

Vores medlemmer fordeler sig med ca. halvdelen i Østdanmark, halvt i
vest, der er lange afstande, hvis det skulle udbringes eller afhentes.
Annoncér gerne mere tydeligt, at der er loppemarked til
generalforsamlingen, hvilket vi vil gøre.
Bestyrelsen vil ikke foreslå kontingentstigning i år, da der var stigning
sidste år.
De fleste betaler medlemskab via MobilePay eller indbetaling via bank.
Sted for afholdelse af Årsmøde skal kunne rumme mindst 100
personer, og de er svære at finde. Næste år er i Odense, og stedet er
på plads, men vi hører gerne fra medlemmer, der kan låne/leje steder
med plads til årsmøder fremadrettet, og som også ligger i rimelig
nærhed af offentlig transport.
Regnskab er godkendt med bemærkninger.
4. Budget for det
kommende år, inkl.
fastsættelse af
kontingent - Troels

Gennemgang af udleveret budget.
Porto-udgiften er forudsat ud fra, at generalforsamlingen godkender
forslag om, at indkaldelse til generalforsamling fremover kun SKAL
annonceres på hjemmesiden samt i nyhedsmail.
Kontingentindtægter kan øges ved kontakt til pas-købere efter
sommeren, så de har større incitament til at melde sig ind i foreningen.
Kommentarer fra deltagerne:
• Forslag om betaling af beløb for begynderture – deltagerne
kan godt betale et mindre beløb. Foreningen kan evt. foreslå
donation til foreningen som betaling. Alternativt kan
træningsweekend før afrejse koste noget.
Forslag: Introduktion til begyndervandring kan foregå i
Danmark, så der ikke bliver udgifter til rejse til Spanien.
• Forslag: Ambassadører kan bringe Pilgrimmen ud.
• Forslag: Hæve kontingentet.
Parmedlemsskab er billigt, overvej om det skal koste lidt mere.
Sæt kontingent op, så bestyrelsen har noget at arbejde med.
• Kan generalforsamlingen beslutte det i dag, eller skal der
afholdes ekstra generalforsamling for at beslutte det?
• Hvordan får vi oplysninger ud til unge i DK?
Svar fra bestyrelsen:
Introduktion til begyndervandring kan foregå i Danmark, så der ikke
bliver udgifter til rejse til Spanien.
Visse kommuner, især i Jylland, er meget store, så det bliver dyrt for
ambassadører at bringe bladet ud.

Generalforsamlingen kan beslutte, at kontingentet skal forhøjes.
Generalforsamlingen stemmer om en forhøjelse af kontingentet, så
kontingentet fremover skal være 240 kr. for enkeltmedlemmer, og for
par 340 kr.
1 stemme imod, 5 stemmer blankt, 84 stemmer for.
Bestyrelsen har valgt at flytte kontingentopkrævningen til januar
måned.
Den nye GDPR-lov forhindrer os i at kontakte paskøbere efterfølgende
for at høre om de vil være medlem af foreningen.
Vi forsøger at fange de unge på Facebook.
Budget godkendt med kontingentforhøjelse og bestyrelsen arbejder
videre med øvrige forslag.
5. Indkomne forslag
Kun ét: Forslag fra
bestyrelsen

Forslag om, at generalforsamlingens indkaldelse skal offentliggøres på
hjemmesiden.
Forslaget vedtaget.

6. Valg af formand.

Vibeke Mørdrup er på valg og modtager genvalg.
Bestyrelsen indstiller, at Vibeke genvælges.

Vibeke blev genvalgt.
7. Valg af øvrige
Henrik Friediger genopstiller ikke.
bestyrelsesmedlemmer Carsten Maegaard genopstiller – ønsker genvalg.
Troels Beck genopstiller – ønsker genvalg.
Bestyrelsen indstiller, at Carsten og Troels genvælges.
Hanna Vestenaa opstiller.
Ingen øvrige kandidater. Carsten, Troels og Hanne blev valgt.
8. Valg af suppleanter: På
valg er: Boje, modtager
genvalg. Niels
genopstiller ikke

Bøje genopstiller – modtager genvalg.
Bjarne Halgreen opstiller.
Kenny Kofoed opstiller.
Alle tre kandidater blev valgt.

9. Valg af revisor og
revisorsuppleant

Begge er på genvalg.
Lasse Antonesen genopstiller som revisor – ønsker genvalg.
Claus (?) genopstiller som revisorsuppleant – ønsker genvalg.
Begge blev valgt.

10. Eventuelt

•

•

•
•
•

•
•

11. Afrunding af
generalforsamlingen

Forslag om at trykke medlemskort bag på bladet, eller gøre
som hos Ældresagen – her får man det i en mail og så kan man
selv printe det ud eller gemme det i sin elektroniske ”Wallet”.
God ide at man kan printe sit medlemskort ud selv.
Bagsiden på Pilgrimmen er en god annonceside, der skal ikke
være medlemskort.
Orientering fra Pilgrimshuset Albergue Ballerup: Pilgrimshuset
har nu fået ibrugtagningstilladelse fra Ballerup Kommune, og
modtaget donation fra Nordea Fonden til indkøb af tørreskab,
tørretumbler og vaskemaskine.
Tak til pilgrimshuset for det store arbejde, der er udført. Et
medlem nævnte, at de i Furesø Kommune også arbejder på at
etablere et Pilgrimshus.
Ny ansvarshavende redaktør på Pilgrimmen bliver Rikke
Ærtebjerg
Ny webredaktør bliver Marie Lau Florin
Hvordan kan vi udbrede kendskabet til foreningen?
Appel mht. facebook-siden ”Camino for begyndere”:
Administrator af siden kan uvist hvorfor ikke lide foreningen.
Brugerne spørger om mange ting. Vi kan med fordel henviser
til DSP-hjemmesiden, hvor alle oplysninger findes.
Billeder, der blev vist på storskærm i salen, hvor Årsmødet blev
afholdt, er fra de ture, stigruppen har haft med opsætning og
markering af ruterne over Sjælland og Lolland-Falster.
De, der kun var tilmeldt til generalforsamlingen, blev inviteret
til at spise med, da vi havde mange afbud pga. sygdom.

Formanden: Tak til deltagerne for gode input.
Gave til suppleant Niels Heiberg, tak for det gode arbejde som
suppleant i det sidste år.
Gave til redaktør og bestyrelsesmedlem Henrik Friediger, tak for det
gode arbejde som redaktør og medlem af bestyrelsen de sidste 12 år.
Dirigenten takkede for god ro og orden.

