Referat af konstituerende Hovedbestyrelsesmøde
Tid og sted

Deltagere

5. december 2015 kl. 12.00
Skt. Kjelds Gade 3, 2100 København Ø.

Hovedbestyrelsen (HB):
Christopher Bonde, Adam Nawarecki,
Michael Rangel, Lea Noval, Klara
Møller-Jørgensen, Nikolaj Sejersen le
Févre, Kathrine Jørgensen
Gæst: Vincent Huynh og Frederikke le
Févre Ryom.

Dagsorden
1. Valg af ordstyrer og referent
Christopher Bonde valgtes som ordstyrer, og Michael Rangel som referent.
2. Konstituering af Hovedbestyrelsen
a. Valg af Formand
Christopher Bonde valgt som formand.
b. Valg af Næstformand
Adam Nawarecki valgt som næstformand.
c. Valg af Forretningsudvalg (FU)
Christopher Bonde, Adam Nawarecki og Nikolaj le Févre er valgt til FU.
3. Intern kommunikation
a. Mailkorrespondance
Der anvendes Facebook til daglig kommunikation, Google Drev til deling af
dokumenter (adskillige dokumenter skal overføres fra Dropbox (Michael Rangel,
Christopher Bonde), samt mail til korrespondance med sekretariatet og andre. b.
Mailgrupper Alle HB–medlemmer kan være med i FU–mail. Alle undtaget Michael
Rangel og Kathrine Jørgensen tilføjes denne mail.
b. Facebook
Jf. pkt. 4a
c. Dropbox
Jf. pkt. 4a
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4. Gennemgang af arbejdsprogram
Klara Møller–Jørgensen gennemgik ”Vedtagelse af DUKs arbejdsprogram 2015”.
Nikolaj le Févre gennemgik henstillinger vedtaget på årsmødet.
Henstilling 3, der omhandler etablering af et kateketisk team, behandles af Adam
Nawarecki og Christopher Bonde, og vil evt. blive et punkt til næste møde.
Henstilling 4, der omhandler etablering af regionsgrupper behandles af Adam
Nawarecki og vil blive et punkt til næste møde. Første møde efter konstitueringen vil
resten af henstillingerne blive fordelt mellem HB– medlemmer.
5. Aktivitetsoversigt 2016
DUK afholder desuden organisationsdag maj 2016 for teams og redaktioner.
6. Planlægning af mødekalender
Kommende møder og weekendmøder blev fastlagt på følgende datoer:
● 31. jan. kl. 12 på sekretariatet.
● 14. feb. kl. 12 på sekretariatet.
● 4.- 6. marts weekendmøde
● 9. apr. kl. 12 på sekretariatet.
● 17. apr. på ØM
● 6. - 8. maj weekendmøde på sekretariatet.
På weekendmødet i maj fastlægges en dato for fyraftensmøde i juni.
20. sep. 2016: Møde kl. 17 med biskop og generalvikar.
7. Overlevering fra fhv. HB medlemmer
Forhenværende HB–medlemmer redegjorde for HB–møder generelt. Der blev
orienteret om det katolske nordiske samarbejde med Sveriges Unge Katolikker og
Norges Unge Katolikker.
Sekretariatsmøder afholdes altid efter et HB–møde.
DUK skal så vidt muligt og i højere grad reklamere og være til stede på diverse
sociale media (Instagram, Facebook ect.).
HB vil prøve at ﬁnde menneskelige ressourcer til dette, eksempelvis i kreativt team.
8. Sekretariatet
Christopher Bonde efterser om HB–mailen fungerer.
9. Orientering fra teams, redaktioner og arbejdsgrupper Finde kontaktpersoner til
teams og redaktioner.
a. Ledelsesteam (LT):
Kontakt person: Adam Nawarecki. LT planlægger forårsweekend med fokus på
årstemaet. Vincent Huynh fortsætter som koordinator.
Evaluering af Katolsk Lederuddannelse (KLU) 2015: Det debatteres, hvorvidt
aldersgrænsen for KLU skal sættes op til 16 år igen. Ligeledes diskuteres, hvorvidt
KLU skal være en parallel–lejr, hvor der skelnes mellem undervisning for lokale
ledere og sommerlejrledere.
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Endelig debatteredes også, hvorvidt LT kan bestemme lejrcheferne for kommende
sommerlejre med henblik på at undgå demokratiske problemer og større diversitet i
lejrchefpuljen. Næste møde: januar.
b. Kreativt team (KT):
Kontakt person: Klara Møller–Jørgensen. Alle videoer, der skulle udarbejdes om
teams og redaktioner, er færdige. En ny video om HB skal laves. Lukas Nordentoft er
godkendt som medlem af kreativt team. Klara kontakter kreativt team mht.
godkendelse af nyt medlem. Næste møde: 10 dec. 2015.
c. Besøgsteam (BT):
Kontakt person: Nikolaj lé Fevre Amalie Navaneetharajah har fratrådt koordinator
posten og er midlertidigt på orlov på ubestemt tid. Hovedbestyrelsen talte om at
nytænke opgaverne i besøgsteamet og teamets formål. Adam er i gang med at lave
et udkast hertil. BT kontaktperson kontakter Jakobine Jessen, mht. afventning af
godkendelse af Jakob Pontoppidan, da besøgsteamet nu skal i gang med en større
omlægning.
d. Vietnamesisk team (VT):
Kontakt person: Adam Nawarecki VT har fået nye teammedlemmer. Formanden
kontakter VT.
e. Trosteam/kateketiskteam (TT/KAT):
Kontakt person: ikke bestemt endnu Teamet er ikke nedsat, og HB vil arbejde videre
med henstillingen fra årsmødet. Adam Nawarecki og Christopher Bonde står for
dette.
f. Valfartsteam (VFT):
Kontakt person: Christopher Bonde Ingen bemærkninger. g. Forretningsudvalget
(FU): Kontakt person: FU Ingen bemærkninger.
g. DUKOP:
Kontakt person: Lea Noval Næste møde: januar. Der er mangel på mandelige
medlemmer. Teamet mangler en layouter. Vi glæder os til næste blad.
h. Fønix:
Kontakt person: Kathrine Jørgensen. Niklas er layouter for bladet. Stort tak for det
ﬁn blad. Kathrine Jørgensen overtager som redaktør fra januar 2016. Peter Andreas
Nielsen har ansøgt om medlemskab i redaktionen. Sebastian Andersen deltager i
næste møde som gæst. Næste møde: januar.
i. World Youth Day 2016 (WYD16)
Kontakt person: Michael Rangel. Formøde er afholdt.
10. Opfølgning fra sidste HB-møde
Intet at bemærke.
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11. Indkommen post, invitationer og henvendelser
a. Sr. Thereses projekt.
DUK vil støtte Sr. Theresa Piekos’ projekt økonomisk med 2000 kr. DUK vil
derudover gerne reklamere for projektet via forskellige media. HB vil arbejde på at få
indarbejdet Sr. Theresas materiale i årstemaet, og hun er velkommen til at kontakte
DUKs redaktioner ang. reklame og artikler, og WYD–gruppen mht. WYD 2016. HB
har pt. ikke menneskelige ressourcer til at facilitere udarbejdningen af en
reklamevideo til Sr. Theresas projekt. Christopher Bonde tager kontakt til Sr.
Theresa.
12. Afholdte arrangementer
Mange tak til alle deltagere på årsmødet 2015 i november - særligt til gæsterne fra
Sveriges Unge Katolikker, Sr. Theresa og på vegne af Caritas Danmark, Jonathan
Ebert. Hovedbestyrelsen evaluerer årsmødet yderligere på næste møde. Christopher
Bonde vil udarbejder spørgsmål hertil.
13. Kommende arrangementer
a. Julehygge på sekretariatet
b. Nytårslejr
c. Regionale 1. kommunionsweekender (Syd, Øst & Nord)
14. Næste møder
Jf. pkt. 7.
Sekretariatsmøde tirsdag d. 8 dec.; Adam Nawarecki og Christopher Bonde er
deltagende. Adam Nawarecki inviterer til møde.
15. Udmelding på hjemmesiden
Lea Noval og Adam Nawarecki laver en udmelding til hjemmesiden.
16. Eventuelt
a. HB interviews
Christopher Bonde udarbejder spørgsmål til HB–interviews, der skal vises på DUKs
hjemmeside.
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