Referat af årsmøde i foreningen
Danske kultur- og pilgrimsruter
lørdag den 21.januar 2017
i Viborg Pilgrimscentrum
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
Troels Beck valgt.
2. Godkendelse af indkaldelse
Godkendt, men i og med at foreningen har ligget mere eller mindre stille de
seneste to år var der enighed om, at mødet var en blanding af årsmøde og
forening under udvidelse.
3. Årsberetning fra bestyrelsen
Ulla fortalte om arbejdet i Olavs-samarbejdet, hvor der har været halvårlige
styregruppemøder herunder det seneste styregruppemøde i oktober i Aalborg,
hvor foreningen Danske kultur- og pilgrimsruter blev opfordret til at gøre sit arbejde
mere tydeligt og synligt.
Uffe deltager i Olavs-samarbejdets nye kortgruppe, der mødes første gang den 28.
februar i Uppsala. Målet er at lave én indgang til alle pilgrims- og kulturruter i
Norden. I første omgang skal det registreres, hvad der allerede findes på nettet,
som man kan linke til.
Olavs-samarbejdets styregruppe har møde den 5. og 6. april. Det foregår i
Luxemburg, hvor sekretariatet for kulturruterne holder til. Der er aftalt møde med
sekretariatet.
4. Godkendelse af årsregnskab
Foreningen har ikke opkrævet kontingenter og har derfor ikke haft nogen
indtægter. Foreningen har heller ikke haft udgifter.
5. Vedtagelse af budget og kontingent for det følgende år
Forslag om 100 kr. pr. år for enkeltmedlemmer og 200 kr. for foreninger blev
vedtaget.
Der er ikke udarbejdet et budget.
Foreningen skal have en bankkonto og et CVR-nummer
6. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
7. Valg til bestyrelsen
Det blev foreslået at udvide antallet af bestyrelsesmedlemmer til fem. Det blev
vedtaget.
Følgende blev foreslået og valgt
Ulla Kobberup, valgt til formand (valgt til 2019)
Vibeke Mørup (valgt til 2019)
Uffe Westerberg (valgt til 2019)

Gunhild Grarup (valgt til 2018)
Troels Beck (valg til 2018)
Suppleant: Elisabeth Knox-Seidt
Der var ønske om at kunne knytte Mette Fyhn til bestyrelsen som ressourceperson
på grund af hendes centrale position i Pilgrimsherberget Viborg og foreningen
Destination Hærvejen. Desuden ønske om at holde en tæt kontakt til Dansk
Vandrelaug.
8. Valg til styregruppen for ”The Route of Saint Olav’s Ways”
Ulla Kobberup og Uffe Westerberg genvalgt. Vibeke Mørdrup valgt til suppleant.
9. Valg af revisor
Poul Erik Olesen valgt
10. Eventuelt
Forslag til opgaver, bestyrelsen skal arbejde med i det kommende år:
 Bestyrelsen skal gøre sig kendt over for alle, der arbejder med pilgrims- og
kulturvandringer i Danmark
 Udbygge samarbejdet med relevante foreninger o. lign. i de nordiske lande
 Seminar:
Bestyrelsen skal forberede et seminar om pilgrims- og kulturruter i Danmark.
En person som f.eks. Martin Lind kan fortælle om pilgrimsvandring generelt.
Fortælling om ruter i Danmark. Vandringer i tilknytning til seminar.
Bestyrelsens kan eventuelt nedsætte et udvalg, der skal forberede
seminaret.
Muligheder for finansiering skal undersøges
 Følge op på afmærkningen af Hærvejen som pilgrimsrute
 Forberede revision af vedtægter – en revision der delvis er taget forskud på
med udvidelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer.
Referent: Uffe Westerberg

