Danske Kultur- og Pilgrimsruter (DKP)
Referat af bestyrelsesmøde 19.06.2020 i Middelfart Kirke
Deltagere:
Elizabeth, Jette, Troels, Uffe og Vibeke.
Desuden Christian Kjær Bjerre, Hanna Vestenaa og Olivia Gade fra
arbejdsgruppen vedrørende Pilgrimstræf 2021 m.m.
Afbud: Karin
1. Økonomi og medlemstal
Jette gennemgik økonomien. De fleste, som ikke havde betalt for 2019, har betalt
for begge år. En enkelt forening har endnu ikke betalt , men er rykket.
Det er nu opklaret, at Fynsk Pilgrimsvandring ikke er medlem. Dora Nielsen fra
foreningen er personligt medlem.
Birgittaforeningen i Mariager har meldt sig ud.
Da ACSOW nu har et enhedskontingent på 500 € får vi en ekstraregning på 200 €.
Dermed halveres årets forventede overskud til cirka 1500 kr.
2. Nyt om og fra ACSOW (Årsmøde 30.04 og styregruppemøde 17.06)
- Kontingent som nævnt fastsat til 500 € for alle i håb om at få flere
medlemmer. I 2020 betyder det lavere indtægter.
- To nye medlemmer af styret: Per Rosenberg fra Linköping Stift og Miika Ahola
fra Åbo Stift.
- Styregruppen har vedtaget arbejdsplan for 2020-2021. Fokus er på at skaffe
flere medlemmer, på at udarbejde kriterier for tematiske ruter og på lægge
en strategi for udviklingen. (bilag er vedhæftet)
- Formanden, Unni Skaar, går på pension den 1. juli, og hun forventer at bruge
mere tid på at lede ACSOW inkl. sekretariatet i Trondheim. Hun vil dog gerne
have større administrativ indsats fra de enkelte lande (mere lokalt input).
- Scientific Committee er genudnævnt. Tove Kruse er dansk medlem.
- Infrastructure Committee også genudnævnt for to år. Her mangler et dansk
medlem, som vi kan indstille.
- ACSOWs styregruppe er blevet tilbudt, at årsmødet 2022 kan placeres i
tilknytning til Himmelske Dage i Roskilde som ”erstatning” for det aflyste 2020årsmøde. Det er i sidste uge af maj, fra den 26.05.22.
3. Kultur- og Pilgrimsruters fremtidige forhold til ACSOW - kan Hærvejsforeningen
og/eller stifterne overtage foreningens rolle, så den får flere kræfter til andre ting?
- Destination Hærvejen og Viborg Stift vil melde sig ind i ACSOW. Det kunne
være godt, hvis også Roskilde Stift blev medlem. Flere medlemmer fra
Danmark er næppe realistiske, men heller ikke nødvendigt.
- Viborg Stift er interesseret i at blive mere aktiv i den nordiske samarbejde og
give det en større, dansk stemme. Evt. også overtage den danske plads i
ACSOWs styregruppe fra 2021 eller senest 2022, hvor Uffe valgperiode
udløber.

-

Christian og Uffe holder møde med Hærvejens Mette Fyhn den 24.06 for at
drøfte mulighederne for det fremtidige ACSOW-engagement.

4. Foreningen Dansk Kultur- og Pilgrimsruters fremtid
Er der brug for foreningen,
- når ACSOW nu får flere danske medlemmer
- når Pilgrimstræf-gruppen arbejder med samme målsætning og aktiviteter
som DKP pga. tvivl om DKPs evne og egnethed til at løfte opgaverne
- når Santiago-foreningen har overvejet udmeldelse pga. manglende
opbakning til DKP fra medlemmerne og at de fleste ressourcer bruges på
ACSOW
Vi var rundt om alle emner i en livlig og åbenhjertig diskussion. Uden at konkludere
noget endeligt arbejder vi videre med at beskrive de funktioner, foreningen kan
have som paraplyorganisation, og som kan skabe sammenhængskraft.
Listen over muligheder omfatter følgende:
• Hjemmeside/fælles infoplatform på domænerne: kulturogpilgrimsruter.dk +
pilgrimdanmark.dk
o Portal med liste over og links til medlemsforeninger
o Portal for kort over relevante kultur- og pilgrimsruter (oversigt + links)
o Portal for overnatningsmuligheder på ruterne (links)
o Portal for aktiviteter i lokale pilgrims- og vandreforeninger (links)
• Fælles seminarer for pilgrims- og vandreforeninger
• Fondsøgning på fælles vegne til fælles aktiviteter/projekter
• ACSOW – skal DKP være medlem eller ej?
Diskussionen fortsætter på næste møde. Der skal senest ske en afklaring på næste
årsmøde.
5. Tilbud fra Sverige om at danske ruter kan komme med i Paxwalk-portalen
- Paxwalk blev drøftet, men der er ikke begejstring for hjemmesiden. Vi prøver
at lave vores egen løsning med et oversigtskort på hjemmesiden, hvorfra der
linkes til relevante hjemmesider med detaljerede kort.
Uffe kommer med et forslag og registrerer desuden domænet
pilgrimdanmark.dk
Vi har Velux-pengene til at få udarbejdet kort og udbygget hjemmesiden.
6. Eventuelt
Næste møde aftalt til fredag den 2. oktober kl. 15.00-17.00 i Vojens.
Forinden holder arbejdsgruppen møde samme sted kl. 12.00-15.00.
Jette skaffer lokale til begge møder.
Referat: UWE, 22.06.2020

