Danske Kultur- og Pilrimsruter
Bestyrelsesmøde d. 05.09.17 kl. 10.00-14.00
Sct. Pauls Kirke, Aarhus
Dagsorden
Til stede var:

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

Referent:
Til dagsorden:

Gunhild Grarup
Intet

1

Gennemgang af referat fra 29.06.17

Referatet taget til efterretning med ændring af dato for seminar
til 1. September 2018.

2

Kort referat fra Uppsala om fælles
kortportal (UV)
Udsat fra sidste møde

28. februar var Uffe til møde i Uppsala om den nordiske
pilgrimsportal med Elisabeth Andersson og ULF Sighede fra
Pilgrim i Sverige samt Mattias Jansson fra Norsk Pilegrimssenter.
I Norge bruger man pilegrimsleden.no
Pilgrimme i Sverige bruger det tyske system PaxWalk.
Der er behov for et fælles system, gerne Paxwalk.
På mødet bookede man et domænenavn: nordicpilgrimage.com
Finland og Åland vil gerne ind i samarbejdet.
Udvalget arbejder på at lave et budget og diskutere finansiering.

3

Sverige og Danmark betaler ikke til
Europarådet (UK)
Udsat fra sidste møde.

4

Turen til Trondhjem, Uffe og Vibeke
tager af sted.
Hvad står der på programmet til
turen? (UK)

Vi laver en skrivelse til Kulturministeriet og foreslår, at Danmark
skal betale til Europarådet. Uffe mener, prisen er ca 5000 Euro.
Troels foreslår at sende brevet cc til nogle af de danske politikere,
der sidder i Europarådet. Uffe skriver et udkast, og sender det
rundt.
Vi foreslår, at mødet bliver udsat, da der ikke pt er tilgået referat
fra sidste møde og aftalte arbejdsopgaver ikke er igangsat.
Ulla sender brev til styregruppen og foreslår, at
mødet i stedet afholdes i Maribo 17.-18. november 2017.

5

Promovering af foreningen

I første omgang får de 15 pilgrimsforeninger, vi har kontakt med
et brev med opfordring til at melde sig ind i foreningen via vores
hjemmeside,hvor relevante oplysninger om foreningen kan
findes. Ulla skriver brevet.

6

Medlemmer

I første omgang sendes brev til de 15 foreninger, der var inviteret
til mødet i Viborg januar 2017.

6.1

Kontingent

Enkeltmedlemmer 100 kr., Foreninger 200 kr.

0.

Vibeke foreslår, at vi til næste generalforsamlingen kommer med
et forslag om at indføre gradueret kontingent, så foreningerne
betaler efter størrelse.
6.3

Folder mm

7

Hjemmesiden
Hvor lang er vi kommet? (UV)

Den påtænkte folder, erstattes af e-mailbrev fra Ulla til
pilgrimsforeningerne. Troels laver nyt udkast til en folder om
foreningen. Folderen kan bruges ved fx fondsansøgninger mv.
Hjemmesiden er færdig, dog mangler der link til den nordiske
forbindelse. Efterhånden som lokale pilrimsforeninger melder sig
ind kommer deres navne på hjemmesiden, og der linkes til deres
respektive hjemmesider. Uffe kontakter Peter.

8

Økonomi

Vi har en bankkonto i Jutlander Bank, som Ulla og Uffe kan hæve
på.

8.1

Ansøgninger

Afslag fra Lars Larsens Fond, og Nordisk Kulturfond. Velux Fonden
har ikke givet afslag, men vil gerne have yderligere oplysninger,
Troels arbejder videre med ansøgningen. Troels sender bilag.
Vi afventer svar fra Jyske Bank på vores ansøgning.

9

Arrangement september 2018

Første prioritet er stadig et weekendarrangement i Jelling.
Troels undersøger, om vi evt. kan være et billigere sted i Jelling fx
på museet eller i sognegården.
Anden prioritet er et dagsarrangement evt. i Middelfart. Troels
undersøger muligheder. Vi andre arbejder med ved at undersøge,
om vi kan låne en kirke/sognegård/ kulturhus i trekantsområdet.
Senest 1. Oktober skal vi have meldt tilbage til formanden.

9.1

Formål

Se vedtægter

9.2

Aftaler / foredragsholdere

10

Orientering fra
bestyrelsesmedlemmer

Gunhild kontakter Tove Kruse og Anette Foged Schultz, når der er
fundet lokale. Aftalen skal laves med forbehold for, at økonomien
kan falde på plads.
Gunhild har aftalt med Nr. Uttrup Kirke, at vi kan holde vores
årsmøde der d. 13. Januar 2018. Kirken ligger Amalienborgvej 6,
Nr. Sundby.
Kirken ligger tæt ved motorvejen. Overfor banegården kan man
tage bybus 1 mod Hals. Bussen stopper ved kirken.

11

Eventuelt

Intet

Næste møde: I Maribo d. 17. eller 18. November, klokkeslet meldes senere.

Referatet godkendt d.

