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Referat af generalforsamlingen i Klub Camino Haderslev Næs 
Torsdag den 16. marts 2023 kl. 19.00 
som afholdtes i Øsby Sognehus ved Øsby Kirke. 
 

Pkt 1: Valg af dirigent - Bjarne Jepsen valgt 

Pkt 2: Bestyrelsens beretning om foreningen virke det forgange år 

Beretning godkendt 

Pkt 3: Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse samt fremlæggelse af budget for det 
kommende regnskabsår og fastsættelse af kontingent (for 2024). 

Regnskab 2022 - godkendt 

Indtægter: 46.275,00 kr 

Omkostninger: 34.122,28 kr 

Bemærkning til omkostninger – trykning af bøger, fejring af 5 års jubilæum, halsedisser, mødeudgifter 

Overskud: 12.134,55 kr 

Egenkapital i alt: 60.808,44 kr 

Passiver i alt: 61.108,44 kr 

Budget 2023: Godkendt 

Kommentar:  

Vi blev af PL Smidt opfordret på sidste generalforsamling til at søge i deres fond, hvilket vi forsøgte mhp at 
opnå midler til markeringspæle og skiltning, men ansøgningen blev afvist, da fonden ikke støtter 
vedligehold og drift. Vi forsøger igen denne gang med ansøgning om til at udvikle ruten og få flere 
kilometer på stier og grusvej. 

Budget indtægter: 44. 000,00 kr 

Budget Omkostninger: 39.500,00 kr 

Budget resultat: 4.500,00 kr 

Fastsættelse af kontingent for støttemedlemsskab: 100 kr godkendt 

Kommentarer og drøftelse: hvordan får vi flere støttemedlemmer – kan vi lave ”pakketilbud” med bog og 
halsedisse til 100 kr. Desuden drøftelser om, hvordan vi sikrer midler til de nye projekter fx LAG, fonde mv. 

4: Valg til bestyrelsen:  
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På valg er:   

Lars Wolf og Anne Harving som begge modtager genvalg samt Hanne Bach og Jytte Astrup Møller som 
begge ikke modtager genvalg.  

Anne Harving og Lars Wolf genvælges. Derudover opstiller Signe Elmstrøm og Lars – Peter Melchiorsen 
Begge vælges. 

Valg af suppleanter. På valg er Vivi Johansen og Gisela Detlevsen. Begge modtager genvalg. Begge 
genvælges. 

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

6: Forslag til behandling – ingen indkomne 

7: Eventuelt 

Drøftelse af alternative ruter. Vi er udfordret på lodsejere, der ikke ønsker ruten på deres jord. Drømmen 
har jo været at få en rute fra Haderslev til Aarøsund langs med Fjorden. 

Vejen fra Hoptrup over Marstrup til Dyrehaven er meget på asfalt og burde have større diversitet. 

Alternative ruter er markeret på kortet, men ikke på vores digitale kort på hjemmesiden. Vi mangler pt 
koderne til at kunne ændre dette. Flere bruger apps til at finde vej og Caminoens ruter ligger allerede 
mange steder. Måske kan Caminoen hjemmeside henvise til de forskellige apps, hvor Camino Haderslev 
Næs allerede ligger. 

Dertil kommer det omfattende materiale, som bestyrelsen for længe siden har indsamlet om de forskellige 
ruter (historie, flora og fauna), men som aldrig rigtigt er kommet i brug. 

Drøftelse af muligheden for pakkeløsninger. Lars sammenligner med Gendarmstien, der har 20. 000 
overnatninger – og miliionomsætning. Det er et meget stort tal, og der må være lokale, der kan se 
forretningspotentiale i at byde ind med pakkeløsninger til Destination Sønderjylland? 

Hvad skal bogen koste? Den koster pt 75 kr/10 Euro. Er det passende? Nogle mener det er meget billigt, 
men omvendt bliver den ikke rigtig solgt. 

Bogen skal ud og arbejde – det er bedre, at den bliver solgt og kommer ud, bliver brugt og skaber viden om 
og reklame for Camino Haderslev Næs. 

Revisoren bemærker, at bogen regnskabsmæssigt er afskrevet, og derfor vil et hvert salg være en indtægt – 
selv om den selvfølgelig ikke skal ”smides i grams”. 

Bogen kan desuden bruges i forbindelse med sponsorater, til officielle gaver mv (og det bliver den også 
allerede) 

Ældresagen spørger, om man som forening kan være medlem af Klub Camino Haderslev Næs – hvori bogen 
kunne indgå som en del af medlemskabet. Virksomhedsmedlemskaber er også muligt – og 
generalforsamlingen beder bestyrelsen om at udvikle et koncept for dette. 
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Dirigenten takker af og lukker generalforsamlingen. 
Formanden byder nu til kaffe, kringle og småkager. Derefter mulighed for en øl og vand. Tak for god ro og 
orden. 

Ref/Anne Harving 

 


