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Referat fra generalforsamlingen i Klub Camino Haderslev Næs  

Onsdag den 30. marts 2022 kl. 19.00 i Øsby Sognehus ved Øsby Kirke. 

Referent: Anne Harving 

Dagsorden iflg. vedtægterne: 

Pkt. 1.  Valg af dirigent – Generalforsamlingen vælger Bjarne Jepsen 

Pkt. 2  Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år. 

Anne Harving læste Bestyrelsens beretning op.  

Spørgsmål: En deltager spurgte til, hvordan ideer til alternative ruter kunne nå frem til bestyrelsen. Forslag 
til alternative ruter sendes til bestyrelsen på caminohaderslev@gmail.com.  

Generalforsamlingen foreslog, at passager af beretningen vedr. demokrati og medborgerskab lægges på 
hjemmesiden 

Beretning godkendt 

Beretningen kan ses på foreningens hjemmeside.  

Pkt. 3  Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse samt fremlæggelse af 
budget for det kommende regnskabsår og fastsættelse af kontingent (for 2023). 

Foreningen har 69 betalende medlemmer.  

Foreningen har haft indtægter for 21. 582,00 kr 

Foreningen har haft udgifter for 20. 233,94 med et overskud svarende 1.348,06 kr 

Aktiver: 73.673,89 kr 

Passiver: egenkapital 48.673,89 kr 

Hensættelser fra tidl. år afsat til trykning af Camino bog: 25.000 kr 

Passiver i alt: 73.673,89 kr 

Regnskab 2021 godkendt 

Budget 2022:  

Indtægter: 81. 000, 00 kr. herunder til trykning af 2. oplag af Caminobogen et tilskud på 52. 000 kr. fra 
Provstiet.  
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Omkostninger, kr. 101.600,00, herunder trykning af bog: 70.000,00kr – tilbageført hensættelse fra tidl. år 
på 25. 000,00 kr = 4. 400,00 kr som resultat. 

Budget 2022 godkendt 

Kontingentfastsættelsen på 100 kr. fastholdes. 

Pkt. 4 Valg til bestyrelsen: 

 På valg er:  

Charlotte Madsen Sørensen og Svend Aage Hansen som begge modtager genvalg 
samt Peder Kristiansen som ønsker at udtræde af bestyrelsen. 

Valg af suppleanter. På valg er Vivi Johansen og Sofie Vestergaard Eriksen. Vivi 
Johansen modtager genvalg. 

Yvonne Callesen er valgt til bestyrelsen.  

Vivi Johansen genvalgt som 1. suppleant 

Gisela Detlefsen valgt som 2. suppleant 

Bestyrelsesmedlem Hanne Bach har af private årsager bedt om at forlade bestyrelsen i forbindelse med 
Generalforsamlingen, men det lykkedes ikke at finde et andet medlem. I stedet deltager suppleant ved de 
kommende bestyrelsesmøder 

Pkt. 5. Valg af revisor. På valg er Per Haller som modtager genvalg. Per Haller valgt. 

Pkt. 6. Forslag til behandling 

Ingen indkomne forslag. 

Lars Wolf fortæller under dette punkt om jubilæumsfejringen og programmet for stafetten, der skal rundt 
på alle etaper. Præsentationen tager udgangspunkt i det program, der offentliggøres snarest og som 
udsendes med dette referat. Programmet vil desuden fremgå af foreningens hjemmeside 
www.caminohaderslev.dk og i pressen. 

Peder foreslår, at programmet kommer med i Æ´Øsby Post. 

Ældresagen er i dag begyndt at vandre fra Domkirken til Starup, og turen fortsætter de næste mange 
onsdage hele Camino Haderslev Næs rundt. Etapen fra Halk til Vilstrup indgår i jubilæumsstafetten 

Peder fortæller om bogudgivelsen. Et projekt Peter har siddet med i flere år. Projektet er meget tæt på sin 
udgivelse, og det er nu kun sidste korrektur, der mangler. Bogen forventes klar fra trykkeriet den 1. maj 
2022. 

Det var et stort projekt for 5 år siden ved 1. udgivelse. Denne gang har vi lagt et kapitel om de 9 kirker oven 
i samtidig med, at bogen er oversat til hhv tysk og engelsk. Bøgerne optrykkes i 2000 eksemplarer pr sprog.  
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Forsamlingen kvitterer for udfoldelsen af programmet: Flot og fin markering af Camino Haderslev Næs´ 
jubilæum. 

Pkt. 7.  Eventuelt 

Formanden takker de fremmødte 27 medlemmer for at møde op og takker dirigenten. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen for Klub Camino Haderslev Næs 

Den 4. april 2022 


