KLUB CAMINO HADERSLEV NÆS
Generalforsamling Klub Camino Haderslev Næs d. 21. 2. 19
Bestyrelsens Beretning aflagt af Anne Harving.
Vores sidste generalforsamling var i Hoptrup´s nybyggede Sognehus d. 18. 4. 18. Her valgtes Charlotte
Sørensen og Svend Aage Hansen ind som nye medlemmer i Bestyrelsen for Camino Haderslev Næs.
Bestyrelsen:
Bestyrelsen konstituerede sig på førstkommende bestyrelsesmøde således, at Mette Heebøll blev formand,
Hanne Bach næstformand, Svend Aage Hansen kasserer og Anne Harving sekretær. Noomi Pedersen,
Solvejg Nielsen og Charlotte Sørensen trådte til som menige medlemmer, mens Peder Kristiansen var valgt
som suppleant.
Af personlige årsager har Mette Heebøll måtte trække sig fra formandsposten og bestyrelsen, hvorfor
Hanne Bach nu er fungerende formand og suppleant Peder er indtrådt?
Bestyrelsens arbejde:
Et væsentligt mål for Bestyrelsen det forgangne år har været at arbejde hen mod, at så mange
administrative og driftsmæssige opgaver er så selvkørende og brugervenlige som muligt. Vi har derfor
særligt haft fokus på at minimere driftsopgaver, og det betyder i denne sammenhæng at driftssikre
administrative systemer, opdatere hjemmeside og sikre kort, der kan holde i flere sæsoner.
Kort:
Vi har således nu fået trykt nogle meget flotte og detaljerede kort, som vil kunne bruges langt ud i
fremtiden.
Mobile pay:
Foreningen er overgået til mobile pay som primær betalingsmulighed. Det har flere fordele:
1. Vi kan nu tilbyde Mobile Pay betaling af vores kort og bøger til både vandrere og brugere af Camino
Haderslev Næs. Forretningsdrivende som har været så venlige at tage vores materialer ind i deres
butikker lettes for en administrativ byrde, idet de nu blot kan nøjes med at stille ”tag over hovedet”
til rådighed for vores materialer. Det er vi i øvrigt meget taknemmelige for, at de vil. Så tak for det.
2. Det er nu også kun muligt at betale kontingent via Mobile Pay eller via vores bankkonto, da vi har
lukket vores Pay Pal mulighed. Imidlertid er det ikke sådan lige at lukke en Pay Pal konto, hvilket
primært har generet de medlemmer, der via Pay Pal havde etableret en abonnementsordning. Det
beklager vi – men der er nu helt styr på den del. Fremover vil man blot modtage en mail om, at det
er tid til at betale kontingent igen via Mobile Pay bankkontoen.
Medlemstal:
Til orientering har foreningen dd ca 65 medlemmer. Vi håber naturligvis, at den fornyede betalingsform m
Mobile Pay vil betyde en lettere adgang for nye medlemmer, og at vi derfor om et år vil kunne præsentere
en endnu længere medlemsliste.
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GDPR:
Bestyrelsen har desuden skulle forholde sig til de nye regler vedr persondatasikkerhed. Her har bestyrelsen
nydt godt af vores kasserer Svend Aage´s erfaringer fra andre foreninger, så vi nu tilbyder samme
datasikkerhed som i andre foreninger med mellemfolkeligt sigte.
Hjemmeside:
I forhold til at minimere driftsopgaver og sikre brugervenlighed, har vi været nødt til at kigge vores
hjemmeside efter i sømmene.
Her havde vi oprindeligt en funktion, hvor man kunne tilmelde sig en nyhedsmailsordning, hvor ca 400
havde til meldt sig. Imidlertid er vi aldrig rigtig kommet i gang med denne kommunikationsform – vi har
kontaktet de 400 tilmeldte, beklaget og oplyst, at funktionen er afskaffet.
Det er vigtigt for bestyrelsen, at der ikke på hjemmesiden ligger for mange oplysninger om dette og hint, vi
hele tiden skal sikre er up to date. Derfor er hjemmesiden særligt opdateret i fht oplysninger om indkøbs-,
logi- og transportmuligheder ved at henvise til andre hjemmesider, hvor denne driftssikring er indbygget.
Det være sig Bispen i Haderslev, da turistbureauet ikke længere ville sælge vore produkter – det er rettet på
hjemmesiden! Sydbus, kirkernes hjemmesider mv. Vi arbejder dog hele tiden på at sikre, at brugerne ikke
oplever at blive jaget rundt mellem forskellige hjemmesider for at finde oplysninger og derfor læser og
besvarer kasseren vores gmail konto hver dag, og svarer alle henvendelser- hvilket faktisk er en hel del.
Facebook:
På hjemmesiden henviser vi desuden til vores Facebook side, hvor man kan tilmelde sig en FBgruppe, hvor
man kan stille spørgsmål og få gode tips og tricks til turen fra andre brugere. Her får man altid hurtige og
gode svar.
Imidlertid skaber forholdet ml FB-siden og FB-gruppen store forvirringsproblemer, idet FB-gruppen er en
lukket gruppe for at undgå reklameindslag og andet spam – og den kan være svar at finde ind til.
Vi arbejder pt på en anden struktur, så det ikke er så forvirrende, men vi kan ikke helt blive enige om, hvad
der bedst erstatter den lukkede gruppe. Blandt andet ligger der jo i den lukkede FB-gruppe en masse
skønne billeder, hilsner og gode råd fra brugere af ruten. Det bliver afklaret på det kommende
Bestyrelsesmøde, hvad vi gør med gruppen.
Rutens markering:
En helt stor udfordring af både administrativ og driftsmæssig karakter er rutens markering. Igen og igen
hører vi fra i øvrigt glade vandrere, at særligt markeringen volder problemer. Enten er der for få skilte på
specifikke etaper, eller også er de faldet ned/pillet ned, eller pilene er misvisende, hvis man går ruten ”den
forkerte vej rundt”.
Som også berettet på generalforsamlingen sidste år er det en større sag at få tilladelse til overhovedet at
sætte skilte op. Det har vi nu tilladelse til under særlige forudsætninger fx, at stolper står mindst 20 cm fra
asfalt og en del andre forhold. Det fungerer sådan set godt især ”på landet”, men vi oplever, at vores skilte
bliver pillet ned i bynære områder og især i Haderslev By. Der skal derfor en anden og mere sikker løsning
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til her, og det er vi pt i gang med at undersøge. Vi håber på hjælp og støtte fra Haderslev Kommune i fht at
ansøge vejdirektoratet om tilladelse til at vores skilte sættes fast på allerede eksisterende vejskilte, som
man fx kan se det med Kløverstierne i Aabenraa og andre steder. Dette er endnu ikke afklaret.
Shelters:
I sommeren 2018 har Camino Haderslev Næs kunne glæde sig over etableringen af indtil flere shelters på
ruten. Således kan man nu også finde shelters i Kvistrup på Kvistgården og lidt uden for Starup på
Charlottes ejendom, og desuden hele to shelters på Aarø Havn.
Caminopedeller:
Vi er pt i gang med at finde Caminopedeller. Tanken er, at vi skal have et korps af glade lokale
etapebrugere, der gennem sæsonen jævnligt kommer på deres lokale del af ruten og kan sikre, at
skiltningen er så god som muligt. Har dette interesse kan man henvende sig efter generalforsamlingen.
Caminovenner:
I løbet af 2018 er vi også lykkedes med at finde Caminovenner langs ruten, der med klistermærker
markerer, at her kan man låne et toilet, få fyldt sin vandflaske, overnatte mv.
Arrangerede ture/vandringer:
På sidste generalforsamling opfordrede forsamlingen i den efterfølgende dialog om Klubbens arbejde til, at
der blev arrangeret aktiviteter, guidede vandringer og foredrag mv rundet omkring på ruten. Dette er i et
vist omfang lykkedes.
Således har vi stor glæde af ældresagen, der henover sommeren arrangerede vandringer med foredrag ved
bl.a. Peder m stor tilslutning. Ældresagen oplyser, at der også i kommende sæson arrangeres lignende
vandringer og oplevelser. Også Fodslaw har haft arrangerede ture på ruten.
Mette Heebøll og Svend Aage havde desuden et hold på 40 pilgrimme fra Rødding Højskole, som blev vist
rundt på Aarø, og Peder havde et oplæg i julekirken
Kirkerne:
I kirkeligt regi holdt Lennart Madsen fra Museum Sdr Jylland foredrag på Aarø i januar, og det foredrag
passede ind i Caminoens ambition om at få nærhistorien fortalt, hvorfor det også annonceredes i
Caminoens netværk.
I øvrigt har Bibelselskabets lokale afdeling i Haderslev Stift haft arrangeret en ”caMINI” fra Øsby Kirke og til
fjorden. Peder var med og fortalte om projektet. Tilsvarende har også Lars-Peter Melchiorsen, præst ved
Halk, Grarup og Vilstrup kirker haft særarrangementer for folk, der har søgt Caminoen og kirkerne.
Alle kirkerne har i løbet af det sidste år fået samme åbningstider, sikret med automatisk lås, bortset fra
Domkirken og Hertug Hans, hvor der gælder særlige forhold. Kirkerne på næsset er nu alle åbne fra morgen
til aften, fra og med påske til og med efterårsferien. I flere af kirkerne er der lagt gæstebøger, og vi kan se,
at der (nu) kommer mange besøgende, også udenlandske – om de så er camino-vandrere eller ej, det er
ikke altid til at sige. Men præsterne (i.hv.f. Peder og Lars-Peter) oplever en stor interesse for projektet, og
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sådan har Peder for nylig været i Hammelev og holde foredrag for Y’s Mens club, Haderslev og Tørning Len,
og her fortalt, om hvordan et af afsættene til camino-projektet ligger i en dynamisk, ikke-stivnet forståelse
af kristendommen. Generelt er folk meget interesseret i caminoens tankegods også – ikke kun i at komme
ud og gå. Det er i øvrigt helt sikkert, at alle præster på Næsset gerne stiller/tropper op til en samtale – og
en gåtur – ud fra dette tankegods – eller også bare til en samtale undervejs om løst og fast, hvis der rettes
henvendelse.
Vi opfordrer i øvrigt lokale til at arrangere events på ruten – måneskinsvandringer, spirituelle vandringer,
cykeltur for familier osv., som man frit kan møde op til – disse kan slås op i FB-gruppen eller - ved at
kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne - på FB-siden. (Eller det kan være, at man allerede står med et
arrangement, og ikke været klar over, hvor fint det også kunne passe ind i camino-sammenhæng. Sådant
annoncerer vi også gerne!)
Jeg håber ikke jeg nu har glemt nogen her.
TVSYD:
Endelig viser TVSYD 12 udsendelser i foråret om journalisten Anna Louise Tranæs Didriksens vandringer på
Caminoen i slutningen af sommeren 2018. Her spiller mødet med menneskerne, på vejen og i kirkerne – og
til et par udendørsgudstjenester et vigtigt omdrejningspunkt. Vi forventer, at det vil give en øget interesse
vidt omkring for vores Camino, og at der afledt heraf også må forventes endnu flere brugere i den
kommende sæson.
Fremtiden:
Som nævnt har Bestyrelsen og særligt Svend Aage fået styr på en hel del administration det forgange år, så
opgaver for den kommende Bestyrelse vil særligt ligge inden fortsat driftssikring i fht ruten og
administrationsoptimering under hensyntagen til brugervenlighed. Særligt brugervenlighed vil blive en
opgave Bestyrelsen vurderer, vi skal kigge på det kommende år
Helt særlige sværvægtere her er rutens markering og hjemmesiden. Også det kommende års
bestyrelsesarbejde vil skulle fokusere på disse opgaver.
Endelig er der grund til at udvikle på Caminoens markedsførelse, så vi kan få endnu flere glade vandrere på
Caminoen.
Der er stor efterspørgsel på ”pakkeløsninger” - transport, mad og logi i pakkeform og forskellige aktører
tilbyder allerede nu forskellige muligheder.
http://pakker.booksonderjylland.dk/da/pakkerejser/15242/cykelpakke-camino-haderslev-n%C3%A6s
https://www.visitsonderjylland.dk/sonderjylland/camino-haderslev-naes
http://book.acturepark.dk/da/pakkerejser/15722/camino-haderslev-n%C3%A6s-med-bagagetransport

Efter generalforsamlingen opfordrer vi til en drøftelse af Camino Haderslev Næs’ fremtid. Vores arbejde i
Bestyrelsen har jf vores vedtægter baseret sig på to spor: det åndelige spirituelle pilgrimsspor og det mere
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rekreative, verdsligt orienterede spor, hvor sport og kropslig udfoldelse, kultur, natur og udeliv står centralt
(afhængig af perspektiv vil nogle mene, at denne sondring er overflødig). Det er en stor opgave for en lille
bestyrelse med masser af andre verdslige forpligtelser i hverdagen at overkomme denne opgave.
Skal vi fortsat fokusere så bredt? Bør vi i større eller i mindre grad overlade det rekreative spor til
kommunale, regionale tiltag og i stedet fokusere på pilgrimsideen, som vi faktisk har ret stor succes med?
Eller skal vi bede kirkerne overtage det kristne element og i stedet bruge kræfter på at sikre overnatnings,
forplejnings- og transportmuligheder i form af pakkeløsninger for brugere?
Er det tvært imod en pointe, at Camino Haderslev Næs netop har begge spor og netop søger at skabe større
sammenhæng, indsigt og viden om livet på Næsset, ikke kun for turister her, men også for dets beboere.
Rigtig mange af de daglige brugere af Caminoen er lokale, der igen og igen vender tilbage til os og fortæller,
hvordan de opdager nye spændende steder og sammenhænge på Næsset, de ikke anede var der. Vil ikke
også turister her finde det attraktivt og autentisk, at lokale bruger Caminoen, og at det også er dem, man
møder på sin tur?
Vi glæder os til denne drøftelse efter Generalforsamlingen.

