Danske Kultur- og Pilgrimsruter
Referat af bestyrelsesmøde den 02.10.2020 i Gesten
Deltagere: Elizabeth, Karin, Troels, Uffe og Vibeke
Afbud fra Jette
Desuden deltog medlemmer af Nationalt Pilgrimsnetværk
1. Gensidig orientering efter seneste møde den 19. juni
Dette punkt var dækket ind af orientering og diskussion på dagens første
møde (i National Pilgrimsnetværk), som alle deltog i.
2. Økonomi og medlemstal
Jette havde på forhånd oplyst, at foreningen pt. har ni foreninger, to stifter og
fem enkeltpersoner som medlemmer. Én forening har ikke reageret på
opkrævninger.
Kontingentindtægten i år er 5.800,- kr., og foreningen har pt. ca. 2800,- kr. på
kontoen. Derfra skal dog trækkes de 200 Euro (ca. 1500 kr.), som kontingentet
til ACSOW er steget med. De er ikke opkrævet endnu.
3. Nyt om og fra ACSOW og forberedelse af styregruppeseminar den 15.10
Uffe orienterede om, at han har haft en dialog over sommeren med ACSOWs
styregruppeformand, Unni Skaar på baggrund af den danske (og til dels
svenske) utilfredshed med samarbejdets prioriteringer og fremdrift.
Resultatet er blevet to forslag til styregruppens møde den 15.10:
• Dels foreslår formanden og sekretariatet i Trondheim, at der oprettes
decentrale sekretariater i DK, FI og SE. De skal løse nogle af de opgaver,
Trondheim ikke magter, især udvikling og fremdrift. Der vil blive tale om
en økonomisk kompensation for arbejdet. I Danmark er Destination
Hærvejen den oplagte kandidat til et sekretariat.
• Dels skal styregruppen diskutere, om netværket af officielle ruter kan
udvides med ruter, der naturligt hænger sammen med Olavsruterne. I
Danmark ”Den Danske Pilgrimsrute, i Sverige først og fremmest
Birgittaruten.
Uffe har kontakt med Hærvejen og melder tilbage til DKP efter den 15.10
4. Kort over de danske ruter – i Paxwalk-portalen eller på vores egen
hjemmeside?
Konklusionen fra formiddagens møde blev bekræftet: Der er ingen grund til at
kaste sig ud i et nyt system (Paxwalk), når vi har fået penge til at udbygge
vores egen side med interaktive kort og har velfungerende rutebeskrivelser hos
f.eks. Hærvejen og Santiagoforeningen, som vi kan linke til.
Vi samarbejder selvfølgelig gerne med svenskerne/Paxwalk, så ruterne hænger
sammen over landegrænser. Gælder også Norge og Tyskland.
Uffe arbejder videre på kortene sammen med grafikeren og sender nye udkast
i høring.

Deadline er den 08.11, hvor bevillingen fra Veluxfonden udløber.
5. Kultur- og Pilgrimsruters fokus i de kommende år herunder samarbejde med
Nationalt Pilgrimsnetværk.
Det blev besluttet, at bestyrelsen indstiller til årsmødet, at DKP melder sig ud af
ACSOW og inden da arbejder for, at Destination Hærvejen melder sig ind.
Som det blev formuleret, skal foreningen koncentrere sig om at samle og
servicere medlemmerne ud fra disse fokuspunkter:
• At få de sidste pilgrimsforeninger med i DKP og også gerne flere stifter samt
provstier og sogne.
• At tilbyde de små pilgrimsforeninger uden ressourcer og egen hjemmeside
at få en side på www.kulturogpilgrimsruter.dk (som også vil få domænet
www.pilgrimdanmark.dk tilknyttet).
• At arbejde på at gøre hjemmesiden til en portal for pilgrimsvandringer og
andre pilgrimsaktiviteter og et viden- og servicecenter med relevante
podcast, videocast og gode råd om (pilgrims)vandring etc.
• Eventuelt skal der oprettes en Facebook-side, hvis der kan findes den rette
person som administrator.
• At bestyrelsesmøder indtil videre holdes sammen med møder i Nationalt
Pilgrimsnetværk. Det giver gode diskussioner og stort udbytte.
6. Årsmøde 2021 – tid og sted og indhold
Årsmødet blev fastlagt til lørdag den 6. marts 2021 kl. 11-16 i Roskilde sammen
med møde i Nationalt Pilgrimsnetværk.
Roskilde blev valgt, fordi vi så kan besigtige de lokaliteter, der skal være
rammen for Himmelske Dage i Kr. Himmelfartsdagene den 13.-16.05.2022. Der
bliver altså en vandring/gåtur indlagt i programmet.
7. Opsamling og dato for næste møde
Der blev ikke fastsat nyt møde for bestyrelsen udover årsmødet.
8. Eventuelt
Intet, udover en stor tak til Charlotte Quiring for husly i sognegården og dejlig
forplejning.
UWE, 05.10.2020

