
Beretning ved generalforsamlingen 16. marts 2023  
Af Anne Harving, Sekretær i Bestyrelsen for Klub Camino Haderslev Næs  
Fra marts 2022: Formand var Lars Wolf, næstformand Charlotte M. Sørensen, kasserer Svend Aage Hansen, 
sekretær Anne Harving, menige medlemmer Jytte Astrup Møller, Yvonne Callesen, 1. Suppleant Vivi 
Johansen, 2. suppleant Gisela Detlefsen 
 
Introduktion:  
Det er med stor lettelse, at vi I år holder Generalforsamling fri af coronaens greb. Vi er alle vendt tilbage til 
en mere normal hverdag, hvad angår social interaktion, fremmøde på arbejde, studier, skoler, lægehuse 
osv. På den måde har hverdagens travlhed meldt sig igen ovenpå coronatidens underlige stilleståenhed. 
Dengang, som nu, var der brug for steder, hvor man kan lade op, finde ny energi, være sammen, tale 
sammen, være stille sammen, løbe, cykle og vandre sammen. Og heldigvis er Camino Haderslev Næs her 
stadig til lige netop det. Vi oplever fortsat interesse og opbakning til vores Camino, og vi har fortsat 
henvendelser fra nær og fjern, som Svend Aage, vores kasserer, besvarer og sender kort og bøger til. 
 
Bestyrelsens arbejde det forgange år:  
Bestyrelsens arbejde har det forgangne år været præget af to store opgaver. Den ene store opgave har 
været arbejdet med at sikre 2. udgave af vores fine og populære bog Pilgrim på Camino Haderslev Næs. 
Den foreligger nu på både dansk, tysk og engelsk. Det har været et stort og langvarigt arbejde, der har 
involveret en del mennesker. Derfor her en særlig tak til alle jer, der har gjort udgivelsen mulig. 
Derudover har arbejdet med at forberede og gennemføre Camino Haderslev Næs 5-års fødselsdag også 
fyldt rigtig meget. 
  
5-års jubilæum:  
Vi indledte således den 15. maj 2022 fejringen af Caminoens 5-års fødselsdag med en ret højtidelig 
bogreception i Haderslev Domkirke for 2. udgaven af Pilgrim på Camino Haderslev Næs.  
Bogreceptionen var indledningen på 5 ugers fejring – en stafet faktisk - med 10 forskellige aktiviteter på 
Caminoens 9 ruter.  
Der blev således udover den meget fine bogreception med mange gæster gennemført byvandringer, 
sangvandringer, pilgrimsvandringer, vinvandringer m vinsmagning hos Bay Martin og vingården på Aarø, 
cykelture og mountainbiketure, vandring med elever fra Øsby Skoles 5. og 6. klasser, friluftsgudstjeneste og 
meget mere. Med på ruten var den fine stafet med Caminoens smukke logo, som vi fik skåret af en dygtig 
trædrejer.  
Det var både rørende og fantastisk at opleve den store interesse for de forskellige arrangementer, som jo 
virkelig appellerede til mange forskellige slags mennesker med meget forskellige interesser og mange 
forskellige aldersgrupper. Det var fantastisk - tusind tak til alle jer, der har deltaget i jubilæumsfejringen 
både som gæster og arrangører på Camino Haderslev Næs. 
 
Pressedækning, mediekontakt og SoMe:   
Vi lærte også nyt af vores arbejde med at planlægge og gennemføre vores jubilæumsfejring.  
Vi forsøgte i forbindelse med fejringen at inddrage vores lokale medier for at skabe fokus på og viden om 
vores fejring og om Caminoen mere generelt. Vi måtte konstatere, at det er endog meget svært at få vores 



mest oplagte lokale medier (Ugeavisen og Jyske Vestkysten) i tale og gjort interesserede i vores arbejde og 
jubilæumsfejringen.  
Til gengæld har Der Nordschleswiger dækket jubilæet rigtig godt med flere fine artikler og billedserier. 
Særligt tak til Ute Levinsen (journalist, Der Nordschleswiger), der har fulgt os siden de første tiltag til at 
etablere Camino Haderslev Næs.  
Vi har selv været flittige med at annoncere på vores FB-profil og Instagram med billeder og informationer 
om aktiviteterne, og det har helt sikkert været medvirkende til den fine opbakning til vores arrangementer. 
Vi har i bestyrelsen i forbindelse med evalueringen af fejringen, diskuteret, hvordan vi fremover skal 
arbejde med branding og mediekontakt. Det er vi langt fra færdige med, og det bliver helt sikkert noget, vi 
kommer til at tage op på kommende bestyrelsesmøder.  
 
Støttemedlemmer:  
En anden del af målsætningen med jubilæumsfejringen var også et håb om, at det ville skaffe flere 
støttemedlemmer. Det må vi konstatere kun skete i meget begrænset omfang. Det er et fortsat 
arbejdspunkt for en ny bestyrelse at forholde sig til, hvordan vi sikrer medlemstallet og jo helst får det til at 
stige.  Foreningen har pt 44 betalende støttemedlemmer mod 69 ved sidste generalforsamling i 22. Så det 
går den forkerte vej. 
 
For at fejre den veloverståede jubilæumsfest og arbejdet med bogudgivelsen spiste Bestyrelsen mad 
sammen på caféen på Aarøsund Camping efter et kort bestyrelsesmøde i november måned.  

Ruternes forløb:  

Også i det forgange år har vi diskuteret, hvordan vi får udviklet vores eksisterende ruter og helst omlagt 
nogle af dem til ikke asfalterede stier og veje. Der er fortsat en vis utilfredshed med de mange kilometer på 
asfalt.  

Bestyrelsesformanden Lars har foreslået, at den ny bestyrelse tager fat på en Strategi og vision 2030, og at 
vi i den forbindelse begynder at tænke en revidering af Camino ruten, så vi lige så stille kan få folk sat i gang 
med at arbejde på, hvordan vi får omlagt mere af ruten til i 2030 at være på grusveje eller stier. Det er i den 
forbindelse muligt at opnå en særlig akkreditering som vandrerute i EU-regi, som også kunne være et mål. 

Det er et stort arbejde at ændre ruterne, dels pga eksisterende kort, vi gerne vil sælge først, dels arbejdet 
med at ændre eksisterende markeringer og opsætte nye, og især fordi, det involverer rigtig mange 
mennesker. Men det er et arbejde, vi kan sætte gang i, hvis vi i en ny bestyrelse kan samle kræfterne til det.  

Udgangspunktet med de ni kirker som præmissen for ruten har været afgørende for ruternes forløb i 
landskabet. Dertil har Caminoens målsætning om også at være en rute, der kan cykles eller forceres med 
barnevogn haft betydning for, hvordan ruten er endt. Endelig har det været helt afgørende, at alle sogne 
selv har lavet deres rute, da projektet også har haft et mellemmenneskeligt medborgerskabsperspektiv og 
som mål at binde Næsset sammen på flere niveauer både fysisk gennem ruterne, men også socialt. Lokal 
selvbestemmelse har derfor fyldt rigtig meget i processen. 

Derudover har meget konkrete bespænd også haft betydning for ruternes forløb: 



Ikke alle lodsejere er interesserede i at åbne og rydde på egen grund for derved at give mulighed for, at 
vandrere kan benytte stier og grusveje. Det har i flere tilfælde medført lidt fjollede omveje og en del asfalt. 
Derudover kræver mange områder fx Dyrehaven, at der laves ansøgninger til forskellige styrelser, da man 
ikke bare lige kan lægge en offentlig vandrerute ind på statsejet jord. Det betyder ansøgninger, at vi skal 
sætte os ind i kompliceret lovgivning, finde kontaktpersoner (der ofte skifter arbejde) i kommunerne og 
diverse styrelser. 

Derfor har vi jo historisk set på generalforsamlinger og i bestyrelsen talt om, at vi kan sikre flere 
vandremuligheder uden asfalt ved i første omgang at lave alternative ruter til den oprindelige rute, som en 
måde at løse problemet på.  Vi har således allerede indtil flere eksempler på dette. Vi vil gerne efter de 
formelle punkter drøfte dette videre med Generalforsamlingens deltagere. 

Overnatningsmuligheder:  
Vi får ofte henvendelser om muligheder for at overnatte undervejs på Caminoen. Vi har, som I husker jo 
fået etableret en del shelteres rundt omkring både hos private, men også på offentlig grund. Men vi 
møder i stigende grad ønsker om forskellige pakkeløsninger, som det blandt andet kendes fra 
Gendarmstien. 
Vi har derfor arbejdet sammen med Visit Haderslev om at kunne udbyde vandringer på Camino 
Haderslev Næs med mulighed for inkluderet service i forhold til transport og overnatning på f.eks. 
Danhostel i Haderslev, men det viste sig mere besværligt end som så at få disse tilbud gjort tilgængelige 
på den portal Destination Sønderjylland udbyder. 
Da der i løbet af 2022 skete væsentlige ændringer vedr. håndtering af turismen i Haderslev, blandt andet 
ved, at Visit Haderslev blev flyttet fra Haderslev Erhvervsråd til Destination Sønderjylland, som dermed 
varetager turistkontoret i Haderslev, har vi valgt med virkning fra den 1. januar 2023 at melde os ud af 
Haderslev Erhvervsråd. Vi arbejder i stedet på en optagelse i Destination Sønderjylland, som tilbyder 
samme service, som vi før fik i Visit Haderslev. Det vil formentlig betyde, at vi får adgang til at få lagt 
vandringer på vores Camino op på deres portal, og hjælp til at administrere det, sådan som det f.eks. er 
tilfældet for Gendarmstien, hvor der nu er en millionomsætning. Men det er, som det fremgår, ikke helt 
på plads endnu, men vi arbejder hårdt på, at dette bliver muligt fra og med denne sommer. 
  
Omtale:  
Endelig nyder Camino Haderslev Næs efterhånden omtale stort set alle steder, hvor man omtaler 
vandreruter. Lokalt er vi med både i Haderslev Guide 2023 og turistfolderen Velkommen i Sønderjylland, 
som udgives både på dansk, tysk og engelsk af Destination Sønderjylland og som har rigtig flotte omtaler 
af vores Camino. 
Omtalen i Haderslev Guide 2023 skyldes ikke mindst, at Charlotte med sit firma Flertal har sponsoreret 
annoncen, og at Destination Sønderjylland har omtalt os rigtig meget på den turistmesse, de har deltaget 
i i Tyskland her i marts.  

Sæsonstart 1. 4. 23:  

I den nærmeste fremtid står klargøring af ruterne til den nye sæson for døren. Sæsonen starter traditionelt 
1. 4. 23. Inden længe modtager vores dygtige caminopedeller derfor en mail om, at det er ved at være tid til 
at kigge ruten igennem og melde tilbage om, der er fejl og mangler, der skal tilses. I den forbindelse kan jeg 



oplyse, at vi søger et par nye caminopedeller til ledige etaper. Det drejer sig om forløbet fra Kæret/Bergs 
plads til Domkirken – derudover muligvis en etape mere i Vilstrup. Ved interesse kan man melde sig her 
senere på generalforsamlingen, når vi lige har den formelle del afviklet. 

Bestyrelsen for Camino Haderslev Næs vil i denne forbindelse også gerne her fremhæve det meget flotte 
renoveringsarbejde på Gretbjerghus - tidligere Halk skole, som lokale i Halk/Hejsager har stået for. Her er 
indrettet Camino Cafe m mulighed for at tilberede varme måltider, benytte toilet og bad, og der er opsat 
sheltere til overnatning, så nu også den mere ”roughe” del af Caminoen kan tilbyde overnatningsmulighed, 
og mulighed for at hvile ud, tilberede mad og benytte toilet. Tusind tak til jer lokale, der har knoklet med 
dette. Det har været sjovt at følge processen, især på FB, hvor alskens praktisk anvendeligt løbende er 
blevet efterlyst. Dette er virkelig et eksempel på den store lokale opbakning og forankring Camino 
Haderslev Næs nyder – og det er om noget et eksempel på, hvordan Camino Haderslev Næs formål – 
nemlig at understøtte medborgerskab, lokalt sammenhold og lokal udvikling virkelig lykkes og lever. Tusind 
tak for det. 

Også i Aarøsund er der bygget ny mosebro, der forbinder stranden med de bagvedliggende enge. Det er 
brolauget under bynævnet i Aarøsund, der har stået for dette store arbejde, der også omfatter en ny 
badebro. Også til de involverede dér skal lyde en stor tak for at medvirke til at vedligeholde Camino 
Haderslev Næs. 

Tak her særligt til Solveig og Dres, der gør en stor indsats med at holde styr på kort og bøger og fylde op 
efter behov rundt omkring på Næsset. 

Afsluttende:  

Tak til Jytte Astrup, som har været medlem af bestyrelsen i flere år, og som har bidraget med løsning af 
mange vigtige og praktiske opgaver, både skiltning, vedligehold af ruter og kontakt med vores mange 
caminopedeller. Jytte træder med Generalforsamlingen ud ad bestyrelsen lige som Hanne Bachs mandat 
udløber, og Hanne ikke ønsker at genopstille. Hanne har efter eget ønske ikke været aktiv i bestyrelsen 
siden sidste generalforsamling. Også Hanne skal have stor tak for den indsats hun ydede. 

Vi mangler derfor nu to nye bestyrelsesmedlemmer.  

Tak til alle jer, der på alle mulige forskellige måder hjælper med at få Camino Haderslev Næs til fortsat at 
leve og som bidrager til og med medborgerskab, lokal selvbestemmelse og lokal udvikling.  

Tak til de fremmødte og tak for jeres tid. 

Anne Lønstrup Harving, sekretær 

 


