Viborg Pilgrimscentrum
Dagsorden og referat
Bestyrelsesmøde tirsdag den 17. april 2018 kl. 14.00
Fremmødte: Bente, Ole, Marianne, Steen, Ulla, Karen
1.
2.

Afbud: Vitta

Godkendelse af dagsorden – opfølgning fra seneste
best. møde
Konstituering i h.t. vedtægter:
Stk. 5.
Bestyrelsen konstituerer sig på det første
bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen og
vælger således blandt sine medlemmer en formand,
næstformand, en kasserer og en sekretær.

3.

4.

Kommende aktiviteter:
Fredag 20/4 k 19.00 Work-shops m. Elizabeth
Knox-Seith
Vedr. Biblio-drama – Bente Højris vil forklare på
næste bestyrelsesmøde (+ evt. Margrethe) – Pris
3.000 vinter/forår,
Evt. ansøgning Kulturelt Samråd
Ansøgning til Kulturelt Samråd godkendt

5.

Lukke- og låseansvarlig for lokalerne

6.
7.

’Herbergets’ brug af vores logo
Pilgrim og litteratur
Underholdende indslag til medlemsmøde 30/10

8.

Opgave- og ansvarsfordeling på vandringer

9.

Evaluering af aktiviteter:
Generalforsamling
Foredrag med Bent Jul og Kirsten Mandøe
Vandring fra Skive kirke
Vandring fra Ans Kirke

10.

Danske Kultur- og Pilgrimsruter – seminar i Jelling
lørdag den 1. og søndag den 2. sept. Info:
http://kulturogpilgrimsruter.dk/

Intet at følge op på.
Formand: Steen
Næstformand: Alle
Kasserer: Karen
Sekretær: Ulla

Information givet.
Biblio-drama skal eventuelt først
sættes på programmet efter datoen
for ansøgning om økonomi hos
Kulturelt Samråd.
Bente + evt. Margrethe inviteres til
næste bestyrelsesmøde.
Foreningen er godkendt som
medlem af Kulturelt Samråd.
Ikke nødvendigt med et system, men
øget opmærksomhed til sagen!
Steen orienterede.
Gruppen som arbejder med pilgrim
og litteratur får en halv time til at
underholde/inspirere på
medlemsmødet den 30. oktober.
Behandlet efter pkt. 9; se skema for
fordeling af opgaver/ansvar, som
anvendes fremover.
Tilføjet aktiviteterne: Ikon-uge og
besøg i Baptist-kirken. Alle
aktiviteter fik rosende ord med på
vejen. Vedr. Ans-vandring havde
Steen et ønske om ’god tone’ og
forelagde et skema til klargøring af
fordeling af opgaver og ansvar.
Særligt fokus på kørsel i forbindelse
med vandringerne, da det gav nogle
problemer i Ans.
Info givet.

11.

12.

13.
14.

Flere af foreningens medlemmer ønsker mulighed
for at tilmelde sig overtegnede tre-dagesvandringer – hvad stiller vi op?
Digital platform for udveksling om pilgrimsvandring – ex. Hvem vil med mig på vandring ved
Vesterhavet på søndag?
Evt. udveksling af rejseoplevelser, rejsebreve,
billeder m.m.
Frigivelse af beløb kr. 5.000 til historiegruppen.
Eventuelt

Ref. Steen R.

Flere af disse vandringer udbydes –
medtages i planlægning for sæson
2019.
Udvikles ikke p.t.
Evt. kan FaceBook-gruppen udvikles
til også at tilgodese disse behov.

Godkendt.
Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag den
4. september kl. 14.00.

