Referat fra Generalforsamlingen i Klub Camino Haderslev Næs
I Hoptrup Sognehus d. 18. 4. 18

!. Valg af dirigent: Poul Mads Clausen, Hoptrup blev enstemmigt valgt.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år v. formanden for
Klub Camino Haderslev Næs:
Som I sikkert ved er formanden Steen Friimann udtrådt af bestyrelsen pga
sygdom. I hans sted overtog Jonas Tygesen opgaven med beretningen.
Der blev arbejdet hårdt i første halvdel af 2017, for at alt skulle være klart til
åbningen af Camino Haderslev Ruten den 18/6-2017.
Og det blev en meget flot åbning af ruten. En smuk gudstjeneste under ledelse af
Biskop Marianne Christiansen startede begivenhederne. Kim Bjerring fortsatte
begivenhederne med en velbesøgt byvandring i Haderslev til Hertug Hans Kirken.
Derefter var der ved alle de Camino involverede kirker arrangementer. Der var
naturligvis mange der vandrede, men også cykler og heste blev luftet i det smukke
forårs vejr. Det hele kulminerede med en jazz gudstjeneste på Årø under ledelse af
Peder Kristiansen. En vellykket dag, som vi kan se tilbage på med glæde. Og vi blev
omtalt i den landsdækkende Radio Avis og TV-Syd kom sandelig også, sådan J
Men nu vokser træerne jo ikke ind i himlen, og styregruppen for klub Camino
Haderslev Næs hvilede ikke på laurbærrene. For der har været mange opgaver, der
skulle løses. Markering af ruten har været et af de store problemer, pga af
stramme regler i lovgivningen om markering på veje. Vi håber, der kommer en god
løsning i indeværende år. Det flotte kort vi fik lavet, er blevet justeret ang. ruten
og med piktogrammer ang. overnatning, toiletter, indkøbmuligheder mv. Og
resultatet er blevet fremstillet, det er meget flot og brugbart for vore gæster.
Derfor uden er der blevet fremstillet Camino Pas, stempler fordeles på ruten.
Hjemmesiden og Facebook har også været under luppen for at forbedre vort
produkt. Og der er flere tiltag i støbeskeen. Der har været en stor opbakning fra de
erhvervsdrivende på hele Næsset, fra Hadeslev Kommune og fra diverse fonde.
Betalingsforholdene for medlemmerne har været lidt op ad bakke.

3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse, samt fremlæggelse
af budget for det kommende regnskabsår og fastsættelse af kontingent:
Beretningen blev godkendt. Men der kom flere gode ideer, så som en Camino
pakke og det blev også oplyst at Ældre Sagen arrangerer flere ture på Camino
ruten og der blev efterlyst nogle, der kunne fortælle om de forskellige ture og
kirker. Regnskabet blev fremlagt og godkendt, der er ikke udarbejdet et budget,
det må komme i løbet af året.
4. Valg af bestyrelse samt suppleant.
Jonas Tygesen, Solvejg Nielsen, Mette Heebøll, samt suppleant Peder Kristiansen
var alle på valg. Da Steen Friimann er trådt ud af bestyrelsen, skulle der vælges et
ekstra medlem. Jonas ville meget gerne pga af arbejdspres udtræde, men ville
stadig være behjælpelig med mange opgaver.
Solvejg Nielsen blev genvalgt
Mette Heebøll blev genvalgt
Charlotte Sørensen , Hoptrup blev valgt
Svend Age Hansen, Årø blev valgt
Peder Kristiansen blev valgt som suppleant
Vi byder de nye medlemmer velkommen, og håber på et godt samarbejde.
5. Valg af revisor
Per Haller blev genvalgt.
6. Evt. Forslag : Der var ingen forslag.
7. Evt. Der arbejdes med at få Mobil Pay op at stå.

Referent Mette Heebøll

