KLUB CAMINO HADERSLEV NÆS
Referat af generalforsamling i Camino Haderslev Næs d. 21.2. 19 kl. 19 – 21 i Latinskolen.
Ref: Anne Harving
1) Valg af dirigent: Jonas Thygesen
2) Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år. Anne Harving fremlagde
Bestyrelsens beretning
3) Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse samt fremlæggelse af budget for det
kommende regnskabsår og fastsættelse af kontingent for 2020. Foreningens kasserer Svend Aage
Hansen fremlagde regnskab og budget. Godkendt af bestyrelse og revisor Per Haller. Kontingent
fortsætter – 100 kr pr år
4) Valg til bestyrelsen: På valg er: Noomi Falbe Mortensen, Anne Harving, Solvejg Lorenzen Nielsen og
Mette Maria Heebøll.
Valgt blev:
Lars Wolf
Jytte Astrup Møller
Anne Harving
Jonas Thygesen, suppleant
Bestyrelsen består derudover af Charlotte Madsen, Hanne Bach, Svend Aage Hansen og Peder
Kristiansen. Den ny bestyrelse konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde.
5) Valg af revisor: Valgt blev Per Haller
6) Forslag fra bestyrelsen – ændring af vedtægternes § 8 som foreslås ændret til følgende:
Bestyrelsen foreslår følgende ændring af § 8:
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer, og fastsætter selv
sin forretningsorden.
Over de afholdte møder skal der føres protokol.
Bestyrelsen har det overordnede ansvar for administrationen af foreningen, men kan give prokura
til kasserer vedr. den daglige administration af foreningen, herunder at kasserer alene kan stå for
betaling af regninger under det maksimale beløb bestyrelsen beslutter. (kr. 20.000,-)
Da der ikke var mødt deltagere nok op til generalforsamlingen til at vedtage vedtægtsændringer,
foreslog dirigenten, at der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling snarest.
Generalforsamlingen besluttede således, at nuværende sekretær i forbindelse med indkaldelse til
næste bestyrelsesmøde også planlægger med ekstraordinærgeneralforsamling med dette ene
punkt på dagsordenen.
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7) Eventuelt – debat:
a) Caminopedeller: foreningen efterlyser folk med daglig gang på Caminoens etaper til at sikre, at
skiltningen ikke er misvisende eller mangelfuld. Caminopedellerne referer til bestyrelsen ved
”uregelmæssigheder”, fx ved brug for nye skilte, pæle eller hvis der opstår andre problemer på
etaperne, der kræver bestyrelsens opmærksomhed. Det kan også være med forslag til ændringer
og forbedringer.
Når ny bestyrelse har konstitueret sig, indkaldes til møde for caminopedeller hurtigst muligt. Her
fordeles etaper/etapestykker mellem de interesserede. Flg. har meldt sig:
Grethe og Johnny Jacobsen: Halk til Vilstrup
Noomi Mortensen: Hoptrup
Mette Lausten: Vilstrup
Vivi Johansen: Haderslev – Starup
Jytte Astrup Møller: indre by Haderslev
Svend Aage Hansen m frue: Aarø
Dres og Solvejg Nielsen: Aarøsund og omegn
b) Skal Camino Haderslev Næs fortsat arbejde i to spor: Pilgrimsspor og rekreativt spor eller fokusere
på et af dem. Det er et stort spænd for bestyrelsen og betyder ind imellem, at det hele ikke kan
nås.
Der var stor opbakning til, at Camino Haderslev Næs fortsætter med at arbejde med de to spor.
Deltagerne foreslog i øvrigt, at bestyrelsen i højere grad efterspørger assistance blandt medlemmer
uden for Bestyrelsen. I den forbindelse drøftedes særligt foreningens ønske om at sikre små
”kultur”fortællinger fra ca tre steder på hver etape. Kim Bjerringgård har tidligere lovet at være
behjælpelig med at samle og ensrette fortællestilen, men bestyrelsen er gået lidt i stå med denne
opgave og opfordrer derfor medlemmer til at arbejde videre med opgaven. Kontakt bestyrelsen
ved interesse.
c) Jonas Thygesen spurgte om Bestyrelsen kunne få opbakning til at arrangere vandringer med
landspolitikere i forbindelse med valgåret. Forsamlingen bakkede op om denne ide, og flere kunne
faktisk hjælpe med at formidle kontakt til relevante politikere. Det blev desuden foreslået, at TVSYD
som Caminoven kunne promovere sådanne vandringer? Punktet sættes på dagsordenen til næste
bestyrelsesmøde
d) Kulturfestival for Trekanten: Det blev foreslået, at Camino Haderslev Næs tilbyder vandringer i
forbindelse med Trekantsområdets kulturfestival. Punktet sættes på dagsordenen til næste
bestyrelsesmøde
e) Markedsføring som arb punkt for Bestyrelsens arbejde det kommende år. Camino Haderslev Næs
nævnes ikke i kommunens materiale for nytilflyttere
f) Forslag om at kigge på og evt ændre ruten gennem Dyrehaven
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g) Markering er stadig mangelfuld. Bestyrelsen er jf beretning i gang med at undersøge forskellige
muligheder for mere holdbar og retvisende markering
h) Steen Langvadt har lavet ca 50 geocachingmarkeringer på Caminoen. Henvisning hertil via
hjemmesiden mangler
i) Arbejdet m APP er gået helt i stå. Generelt er der dårlige erfaringer med APP fra kulturverdenen.
j) Skal genforeningsåret markeres på ruten? Drøftes på kommende bestyrelsesmøde
Den 01.03.2019 - ah

