KLUB CAMINO HADERSLEV NÆS
Bestyrelsens Beretning 2019 – 2020 /Corona version

Tak for jeres fremmøde og tak for jeres tålmodighed.
Generalforsamlingen i dag er jo længe ventet og har pga Corona situationen været udskudt et par
gange og afholdes derfor heller ikke jf vedtægterne i første kvartal af 2020.
Bestyrelsen har siden generalforsamlingen d. 19. 2. 2019 bestået af Peder Kristiansen (Øsby)
formand, Charlotte M. Sørensen (Starup) næstformand Svend Aage Hansen (Aarø) kasserer, Anne
Harving (Øsby) sekretær, Hanne Bach (Vilstrup), Lars Wolf (Halk), Jytte Astrup Møller (Haderslev)
og Jonas Thygesen (suppleant) (Øsby).
Alle valgbare på denne generalforsamling har ønsket genvalg, og det afspejler heldigvis, at
bestyrelsen har et godt og frugtbart samarbejde. Bestyrelsen mødes typisk 4 gange om året og
etablerer ad hoc udvalg. Aktuelle opgaver fordeles mellem os efter interesser og kompetencer.
Ved at genlæse de tidligere års beretninger står det klart, at flere opgaver og udfordringer
efterhånden er løst, og at vi som forening er på vej ind i en ny fase, som handler om konsolidering
af driftsmæssige rutiner og videreudvikling af allerede eksisterende koncepter. Den sådan meget
nytænkende og radikalt innovative opstartsperiode er ved at være overstået, og det handler nu
især om tilretninger og forbedringer af det eksisterende. Det har det til gengæld med at kaste flere
opgaver af sig.
Først og fremmest er det nu takket være særlig Svend Aages indsats styr på medlemslister og
konsekvent kontingentinddrivelse. Dette klares nu 1 gang årligt via Mobile pay. Selv om det
kommer med en lille omkostning for os, er det en nem måde at sikre kontingentindbetalingen
på. Banken kan med fordel også bruges.
I 2019 havde vi 105 medlemmer. Foreningen har dd 66 antal medlemmer, og det er desværre et
ret stort fald. Hvad det præcist skyldes, skal vi have undersøgt nærmere, men måske usikkerheden
I foråret omkring corona har gjort, at mange har haft deres opmærksomhed rettet andre steder
hen?
Et arbejdspunkt for den kommende bestyrelse vil derfor være at forholde sig til, hvordan vi kan få
medlemstallet til atter at stige.
Derudover har Jytte og Lars haft et stort arbejde med at sikre skiltningen på ruten. Bevæbnet med
sticky tag, boremaskine og plastikstraps har de gjort det ret svært at pille vores fine hvide skilte
ned med vilje, som vi ellers typisk har set det i byen og, vel som oftest ved uheld, med
landbrugsmaskiner, kommunalt materiel eller vejr og vind på landet. Samtidig har de sørget for at
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skiltningen går begge vej, så det ikke længere er så forvirrende, hvis man går ruten ”den kejtede
vej”.
Endelig har vi som følge af problemer med, at skiltene blev pillet ned med vilje i byen investeret i
nogle fine blå metalskilte, der må hænge på kommunens øvrige skiltning og som ikke bare sådan
er lige til at pille ned. Måske har I set dem?
Jytte og Hanne gør med hjælp fra caminopedeller også et stort arbejde med at fylde kort og
vandrepas op I butikker, kirker osv, men ikke mindst Solvejg skylder vi en stor tak for hendes store
arbejde med at få fyldt op med kort, pas og bøger rundt omkring2019 var også året, hvor vi nedlagde den første Facebook gruppe, vi i sin tid havde etableret.
Denne side var oprettet af et bestyrelsesmedlem (UT) og voldede ganske mange problemer i
overgangen til vores nye hjemmeside, og den nye FB gruppe, som er åben for alle. FB glemmer
tilsyneladende aldrig og på trods af, at flere FB-professionelle har været inde over, er det for
enkelte medlemmer af den tidligere gruppe af en eller anden grund stadig muligt at dele opslag
her – til stor forvirring. Vi er endnu ikke lykkedes med at finde ud af, hvad der er galt. Gruppen er
lukket og død – men ånden lever åbenbart videre. Som I ved, kan der være en større mening med
det, så nu lever vi med denne bevidsthed, indtil nogen OPlyser os:)…
Når det så er sagt, fungerer den åbne FB gruppe rigtig godt, og vi får meldinger fra nær og fjern om
mange gode oplevelser fra vandrere på ruten. Folk er typisk meget glade for at møde gæstfrie
lokale, for naturoplevelserne og I stigende grad også for skiltningen og de fine opdaterede kort, vi
har fået trykt. Det store arbejde særligt Jytte og Lars har haft med at sikre skiltningen har tydeligvis
båret frugt. Mange fortæller også, at de bruger det digitale kort på hjemmesiden, hvis de bliver i
tvivl om retninger undervejs. Desuden er der også stor glæde ved de åbne kirker langs ruten og
endelig muligheden for at overnatte i private shelters undervejs, står som noget helt særligt
Camino Haderslevsk.
I tillæg til FB gruppen hvor det er muligt at dele oplevelser og udveksle erfaringer, har vi fået
oprettet et link fra vores hjemmeside til vores intagramkonto, hvor rigtig mange lægger skønne
billedfortællinger op.
Vi har det forløbne år arbejdet med at renovere hjemmesiden, og vi er meget tæt på at kunne få
lagt den tyske version ind, vi mangler lige de sidste oversatte tekster vedr. Aarø. Michael fra AddWise er klar til at lægge oversættelsen ind.
Endelig er vi i gang med Optryk af caminobøger også på tysk /engelsk
Vi er desuden i gang med at indhente tilbud på halsedisser m vores logo på på opfordring fra et
caminomedlem - og da vi kan se, at den slags merchandise hitter på andre ruter rundt omkring i
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DK. Der kan muligvis ligge noget potentiale her, som bestyrelsen vil kigge nærmere på det
kommende år.
Også muligheden for at arrangere “turpakker” - altså overnatning, forplejning mv for både
vandrere, cyklister osv skal vi undersøge nærmere.
Skovcykling.dk har lavet MTB rutevejledninger og lagt op på Ride with GPS, som er et program,
hvor man laver ruter og henter ned på sin cykelcomputer. Vi forventer, at der det kommende år vil
blive flere af den slags tiltag baseret på frivillige indsatser.
Endelig pusler vi med udviklingen af en Camino app – men jeg tør simpelthen ikke sige noget om,
hvilken vej det kommer til at gå med det... Det skal vi tale mere om på næste bestyrelsesmøde
Så meget om bestyrelsens arbejde - I det følgende vil jeg fortælle om de lidt større begivenheder
det sidste 1,5 års tid på Caminoen.
Vi starter I juni 2019 – altså før der var noget der hed Corona og Rødding højskole derfor I al ro og
mag og uden masker kunne tage færgen til Aarø for 2. år I træk. Det var et stort hold på 40
mennesker.
Svend Aage og Dres viste rundt og fortalte om øen og caminoen. Dette var desværre pga Corona
ikke muligt i juni 2020 – det var ellers tæt på at blive en tradition😊. Forhåbentligt bliver det
muligt igen til foråret - men nu må vi se, hvad vinteren bringer på corona-fronten.
Juni 2019 var også den helt store valgmåned. Her gennemførtes folketingsvalg på grundlovsdag d.
5. 6. Bestyrelsen arrangerede i den forbindelse valgmøde i Halk med vandring på caminoetapen
dér. Til stor glæde mødte repræsentanter fra alle partier op (og én gæst).
Anna Louise Tranæs Didrichsen kom i forlængelse af TVSyds vandredokumentar om Camino
Haderslev Næs, der løb over skærmen i forsommeren og eftersommeren 2019 d. 19. Sep. på besøg
på badehotellet. Her fortalte hun om sine oplevelser på Camino Haderslev Næs. Der var fuldt hus,
den aften på badehotellet og meget varmt, men heldigvis masser af kaffe og kage😊 . Anne Louise
har i øvrigt været på tur på Caminoen her i foråret igen, nu sammen med en veninde, hvor de bl.a.
overnattede i vores shelters på Aarø.
I løbet af efteråret 2019 var også Sønder Otting skoles 7. klasser på vandring ml Øsby og Årøsund.
Halvdelen af gruppen blev væk, da de tog en afstikker mod fjorden i Stevelt. Rygtet lyder, at de vist
fundet igen.
Også Ældresagen havde stor tilslutning til deres onsdagsvandringer i efteråret 2019.
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I foråret 2020 kunne vi præsentere endnu et shelter på privat grund hos Mette Heebøll - tidligere
bestyrelsesmedlem og formand for Camino Haderslev Næs, i Raade. Det blev behørigt indviet i juli
måned med bål og snobrød – og et lille glas at fejre dette med. Flere har siden benyttet shelteret
og flere har kommenteret på de hyggelige rammer og den gæstfrihed, der tilbydes I Råde. Mette
Heebøll vil under evt fortælle lidt mere om sommerens oplevelser med et shelter I baghaven.
Charlotte har også shelter på sin private grund uden for Starup, som også benyttes flittigt. Her er
konceptet jo lidt anderledes, idet det ligger relativt langt fra Charlottes hus, og vandreren her er
mere overladt til naturen og stilheden. Men netop dette omtales ofte også I FB gruppen som en
kvalitet.
Endelig har også shelterne I Kvistrup været benyttet hen over sommeren og det er igen et helt
tredje koncept.
Det lader til fra tilbagemeldingerne, at det netop er Camino Haderslev Næs mangfoldighed, der er
charmerende, både når det kommer til naturen, kirkerne, landskabet, mødet med de lokale og
muligheden for bare at være I fred. Og det, der gør, at mange går turen igen og igen.
Som følge af coronakrisen har der været rigtig mange vandrere i år og helt sikkert også nogen, som
ikke ville have kastet sig over Camino Haderslev Næs, men måske var rejst til udlandet for at
vandre. På den måde har krisen skabt fokus på, hvad vi selv kan i ferielandet DK og det er også
kommet os til gode. Det næste år på Camino Haderslev Næs bliver helt sikkert mindst lige så
spændende, som det, der er gået, og vi glæder os til arbejdet I bestyrelsen.
Tak.

