Danske Kultur- og Pilrimsruter
Bestyrelsesmøde d. 30. november 2017
Sognegården, Jelling
Dagsorden
Til stede var:

Referat
Ulla Kobberup, Vibeke Mørdrup, Troels Beck, Uffe Westerberg og
Gunhild Grarup

Referent:
Valg af ordstyrer:
Til dagsorden:

Gunhild Grarup
Uffe Westerberg
Folder pkt 8, paxwalk pkt. 7
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Godkendelse af referat fra 05.09.17

Referatet godkendt
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Gennemgang af regnskab
Indmeldinger i foreningen (UW)

Uffe har fået flg. indmeldelser/ har kontakt til:
Den Danske Klosterrute
Fodslaw
Herberger langs Hærvejen
Santiagoforeningen
Nordjysk Pilgrimsforening
Viborg Pilgrimscentrum
Pilgrimshuset Maribo
Rold Skov Natur- og Kulturcenter
Distination Hærvejen
Dansk Vandrelaug

0
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Status mht ansøgninger (TB)
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Generalforsamling i Nr. Uttrup Kirke
d. 13. Januar 2018

Vi sender brev til: Birgittaforeningen, Roskilde Pilgrimme,
Pilgrim Mors og andre – sammen med indkaldelse til årsmødet.
Vi har fået 13 300 kr. fra Veluxfonden.
Troels har ikke endnu hørt fra Jyske Bank.
Troels undersøger, om der er en udviklingspulje indenfor Kirke- og
Kulturministeriet.
Mødet starter kl. 12 med frokost
Årsmødet kan indeholde
 Punkt, hvor de fremmødte foreninger fortæller om deres
arbejde.
 Evt. vandring
 Evt foredrag
 De fremmødte foreninger opfordres til at medbringe
relevante materialer
12.00 – 12.45: Frokost
13.00 – 14.00: De fremmødte foreninger præsenterer sig ved
kort at fortælle om deres arbejde (5min.)
14.00 – 14.15: Pause
14.15 – 15.15: Årsmøde
15.15 – 15.45 Kaffepause:
Her kan man gå rundt og tale med hinanden, og
undersøge de fremlagte materiealer
15.45 – 16.30: Foredrag Assisi til Rom
16.30: Forventet afslutning
Ulla og Gunhild byder velkommen. Gunhild afrunder.
Ulla modtager ikke genvalg som formand.

Gunhild modtager ikke genvalg
Troels modtager genvalg
Vi skal vælge suppleant
Vi skal vælge revisor på valg er Poul Erik fra Pilgrim Mors
Dirigent: Vi spørger Peter Grarup
Referent: Troels
Forslag til nye bestyrelsesmedlemmer: Mette Fyhn (Uffe spørger),
Karin fra Roskilde (Vibeke spørger), eller evt. Kofoed fra Roskilde,
Grete Dyrby (Vibeke spørger)
Valg til styregruppen Uffe og / eller Vibeke. Møde d. 12. Februar i
Oslo.
Foreningen er vært ved måltidet. Gunhild og Uffe står for maden.
Togtider: mod Kbh. 17.03, 17,47. Bus nr. 1 går fra banegården og
stopper ved Nr. Uttrup kirke
Gunhild prøver at finde lokaler i Vejle, hvor bestyrelses- møderne
kan være fremover.
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Status mht møde i Jelling 01.09.18
Nærmere planlægning

Mødet holdes i Sognegården i Jelling. Arrangementet bliver gratis,
men samtidig opfordres deltagerne til at give et frivilligt beløb, dels
til dækning af forplejning, dels så vi har midler til næste
arrangement.
Vi satser på at bestille mad udefra og spise middag i Sognegården.
Underholdning: Punktet tages op på næste møde.
GG kontakter Tove Kruse og Anette Foged Schultz. Tove Kruse har
udtrykt ønske om, at være med hele weekenden.
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Opsamling og status på
Olavssamarbejdet og
vedtægtsændringerne (UK, UW)

Uffe og Ulla orienterede om, hvor langt man er kommet med at
revidere vedtægterne. (se bilag)
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Paxwalk (UW)

Se bilag, Uffe orienterer nærmere på næste møde.
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Folder

Udsættes til den ny bestyrelse er valgt
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Hjemmeside / referater

Referaterne lægges ud på hjemmesiden. Evt. interne beslutninger
lægges i en elektronisk mappe, som bestyrelsen har adgang til.
Alle papirer vedr. oprettelse af bankkonto mm, lægges i den
elektroniske mappe.
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Eventuelt

Troels fortæller om en planlagt vandretur til Trondhjem i
september/ oktober med bus i Santiagopilgrimmenes regi, måske i
samarbejde med Danske Kultur- og Pilgrimsruter.

