Referat fra:

Generalforsamling 4. september 2021 i
Foreningen Danske Kultur- og Pilgrimsruter
Roskilde Domkirkes lokaler.
I mødet deltog:
Jens, Olivia, Marianne, Karin, Jette, Karen-M. Arne, Peter, Jakob, Uffe, Elizabeth, Steen, Paul,
Bernt, Christian, Ruth, Hanne, Rena, Anne-M, Troels, Birgit.
Velkomst
v/formanden, Uffe Westerberg. Takkede Paul & Co for en interessant vandring til
Sankt Hans-haven. Steen Rasmussen blev valgt som dirigent.
Beretning:
Det bliver en beretning der dækker 1,5 år p.g.a. Corona-perioden.
Sidst vi var samlet var 25. jan. 2020 inden ”verden gik af lave”.
Vi er nu 11 medlemsforeninger + 2 stifter + 1 sogn samt 5 personlige. medlemmer.
Vi har via støttemidler fra Velux-fonden fået lavet en hjemmeside med et
samlet kort over de mest kendte pilgrimsruter i Norden.
Vi er fortsat med i det nordiske samarbejde med ca. 30 andre foreninger.
Kontingent til ACSOW (Association for the Culturel Route of St. Olav Ways).
Fra 2022 er det aftalt at ’Hærvejsforeningen’ bliver medlem og – forhåbentlig – kan blive valgt til
styregruppen for ACSOW i stedet for os.
Vi har været med til at tilrettelægge ruten for >Pilgrim for Future< igennem Danmark.
Et nyt EU-projekt om at skabe lokal udvikling langs pilgrimsrutter er på vej. Navnet er rurAllure.
Olavsvejene er med i projektet sammen med Santiago-caminoen, Via Francigena og Mariavejene.
Uffe fortalte om ny struktur og navn ”Udvikling Hærvejen” for hærvejsarbejdet.
Alle 15 kommuner er nu med. Om vores frivillige foreninger kommer med i det nye
arbejde vil den kommende tid vise. Vi har ikke ens interesser i alle ting.
Regnskab:
Foreningen har haft indtægter på kr. 5.300 ind (ud over Velux-tilskuddet på kr. 16.000)
Overskud på kr. 2.500. Ny beholdning pr. 31/12 2020 kr. 2.691.
Siden er der kommet et årligt driftstilskud på kr. 1.090 fra Friluftsrådet.
Kontingentet blev fastsat uændret: kr. 300 pr. forening og kr. 100 pr. personlig medl.
Valg til bestyrelsen:
Vibeke Mørdrup (Santiagoforeningen) blev genvalgt lige som Elizabeth Knox-Seith genvalgtes
som suppleant.
Revisor:
Nyvalgt blev Steen Rasmussen, Viborg.
Eventuelt:
Bernt nævnte at staten har afsat mange penge til projekter efter Coronaen. Vi burde
kunne få nogle også. Fint hvis Bernt vil konkretisere hvad et projekt kunne indeholde.
Karen-Marie: Vi må forsøge at få KD’s hjemmeside – pilgrimsvandring.dk - til at fungere. Et
alternativ er købe domæne-navnet tilbage eller at anskaffe domænet pilgrimsruter.dk
Uffe sluttede med foreslå, at DKP’s fælles møder med det nationale pilgrimsnetværk fremover
vil være ’åbne’ for alle, der er interesseret i arbejdet. Det bifaldt forsamlingen.
Ref: Troels Beck

