REFERAT AF HOVEDBESTYRELSESMØDE I DANMARKS UNGE KATOLIKKER (DUK)
TID OG STED

DELTAGERE

27.- 29. januar 2017
Rougsøvej 237, 8950 Ørsted, Randers

HOVEDBESTYRELSEN (HB)
Christopher Bonde (CB), Adam Nawarecki
(AN), Michael Rangel (MR), Lea Noval (LN),
Kathrine Rendboe (KR), Trí Nguyễn (TN) og
Martha Gomes Ryom (MGR).
GÆSTER
p. Kasper Baadsgaard-Jensen (TK).
FRAVÆRENDE
Peter Andreas Munk Nielsen (PA).

DAGSORDEN
1. Valg af ordstyrer og referent
CB og MR er valgt.
2. Opfølgning fra sidste HB møde
a. Godkendelse af sidste mødes referat
Godkendt og lægges op på hjemmesiden. M
 R er ansvarlig.
b. Gennemgang af opgavelisten
Opgavelisten er gennemgået og opdateret.
3. Orientering fra Forretningsudvalget (FU)
HB har besluttet, at +30 medlemmer nu får 50 % af medlemskabsgebyret refunderet til den enkelte
lokalforening de tilhører. Dette tages med til næste sekretariatsmøde.
PÅ næste sekretariatsmøde vil den generelle opbygning af sakramentalweekender blive diskuteret
og evt. ændret.
FU har besluttet, at DUK medlemmer som er er med i teams, udvalg eller redaktioner kan
bevilliges et DSB Ung Kort, hvis de har offentligt transportudgifter ifm. DUK-arbejde. CB tager
kontakt til alle teams, redaktioner og udvalg.
4. Orientering fra Teologisk Konsulent (TK) p. Kasper Baadsgaard
Årstemamateriale er på vej og vil komme sidst i februar 2017.
5. Orientering fra teams, redaktioner og arbejdsgrupper
a. Ledelsesteam (LT)
AN træder ud af LT, men fortsætter som kontaktperson. HB takker for hans apostoliske iver og
engagement.
LT melder en weekend i 24.-26. februar.
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b. Kreativt team (KT)
KT afholder teammøde 29/1/17. HB ser frem til referatet.
c. Vietnamesisk team (VT)
HB er glade for, at der er skabt enighed om et koncept ifm. WYD.
d. Valfarts team (VFT)
Intet at bemærke.
e. Hjemmesiden
HB takker Nicklas for hans arbejde ifm. den nye hjemmeside.
HB ønsker at verificere alle sociale medieplatforme. MR er ansvarlig.
f. DukOP
DukOP er i gang med næste blad, som udkommer start marts 2017.
g. Fønix
Niklas Møller Rendboe er nu fuldbyrdigt medlem af redaktionen. KR tager kontakt.
h. World Youth Day 2019 (WYD19)
HB udbyder lejrchefposten snarest.
World Youth Day 2019 afholdes 22.-27. januar 2019.
HB bemærker, at datoen for næste WYD ligger anderledes ift. tidligere, og derfor kan det være
svært at vurdere, hvor mange der kan deltage. HB vil udsende et spørgeskema for nemmere at
kunne vurdere deltagelse i WYD’19. TK er ansvarlig for at få udsendt spørgeskemaet 28/1/17.
TK tager kontakt til Christian Elveberg ifm. WYD’16-evaluering i Rom i start april.
6. Orientering fra Ømstyrelsen (ØS)
CB inviterer ØS til møde på Ømborgen i weekenden 28.-30. april.
7. CPR numre som medlemsnr.
Lokalopkrævning af CPR-numre, tages med på sekretariatsmøde.
8. Orientering fra sekretariatet
a. Referat af seneste sekretariatsmøde
Referatet er gennemgået.
b. Medarbejder-udviklingssamtaler (MUS)
CB og AN tager med til begge MUS med Martin Riis Ottosen-Støtt og Teresa Truc.
CB inviterer til samtaler.
9. Præsterådsmøde
CB deltager.
10. GSL-dag (gør sekretariatet lækkert - dag)
LN og Frederikke le Févre Ryom afventer et håndværkertilbud.
11. Indkommen post, invitationer og henvendelser
a. Eva Maria Nielsen, “Møde den 4.1” 13/12
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Mødet gik godt, og der skal afholdes en national kateketdag d. 16/9/17 i Odense under temaet
“Katekese - hvad, hvorfor, hvordan?”.
b. Sr. Teresa Piekos, “Fwd: Tillykke” 21/12
AN tager kontakt til Sr. Teresa Piekos.
c. MOS, “Familielejr 2017 - en dag kortere” 22/12
Familielejren er blevet en dag kortere, prisen bliver dertil reduceret. Grunden til lejren er blevet
gjort en dag kortere, er så det falder bedre sammen med Ømborgens andre kunder.
d. Daniel Rangel Pedersen, “Aktivitetskalender” 26/12
HB takker for aktivitetskalenderen. MGR tager kontakt.
e. MOS, “VS: Young Caritas and trip to Copenhagen!” 29/12
Der afholdes et fællesarrangement med den franske gruppe og lokalforeningerne i København.
Det sker torsdag d. 12. april.
f. MOS, “VS: Ømborgen - Jan 2018” 5/1
HB har valgt at flytte sakramentalweekenden d. 19.-21. januar 2017. Denne tages med til næste
sekretariatsmøde.
g. Nicklas Lundorf, “Vedr.: DUK på twitter?” 14/1
HB har fået et tilbud om at anskaffe en twitter-profil til DUK. HB mener ikke, at der på nuværende
tidspunkt er brug en sådan profil. MR tager kontakt Frans Josef.
h. Christian Elveberg, “Medlemmer/cpr” 19/1
CB tager kontakt til Christian Elveberg.
i. Patrick Hoyos, “Re: Fodboldturnering 2017” 23/1
HB beklager overlappet mellem fodboldturneringen og Nordiske Ungdoms Dage. C
 B tager kontakt
til Patrick Hoyos.
j. Nikolaj le Févre, “Maxilejr novice” 26/1
CB tager kontakt til Nikolaj le Févre.
k. Sylvie, personlig henvendelse ang. Caritas Catwalk i Sakramentskirken
HB takker for henvendelsen, og C
 B tager kontakt til Sylvie.
12. Pålæg og henstillinger
Pålæg og henstillinger er blevet gennemgået yderligere og en handlingsplan er lagt. Disse vil blive
behandlet på fremtidige møder.
13. Udlicitering af bogføring
HB vil afprøve en udlicitering af bogføring i året 2017. Punktet tages med til næste
sekretariatsmøde.
14. Evalueringer
a. Årsmødet 2016
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Evalueringer er blevet udarbejdet og tages op til planlægning af næste årsmøde. MR er ansvarlig
for at lægge disse på drevet.
15. HB-interviews
MR er ansvarlig for at sende HB-interviews til Lasse Noval.
16. Repræsentanter til SUK årsmøde i 17.-19. marts 2017
CB, MR, KR og LN tager til SUKs årsmøde i Stockholm. C
 B tager kontakt til SUK.
17. Hvad gør en lokalforening stærk? (Teresa's fremtidige arbejdsopgaver)
HB har diskuteret en række kriterier for, hvilke elementer der skaber en velfungerende
lokalforening. MR er ansvarlig for at sende dette til Teresa Truc.
18. Ny hjemmeside
a. Diverse ansvar
Lasse Noval har som udgangspunkt ansvaret for den nye hjemmeside.
b. Oprydning
LN har ryddet op i den gamle hjemmeside og relevante dokumenter er snart at finde på den nye
hjemmeside. LN kontakter Lasse Noval.
19. Afholdte arrangementer
a. 1. Kommunionsweekend (1KW) Nord, 1KW Syd, 1KW Øst
Generelt er alle 1KW gået godt, men jf. pkt. 3, vil der være en omstrukturering af disse weekender.
Diskussionpunkter vil være leder/kateket fordelingen på de enkelte lejre og hvilke byer der tilhører
hvilke regioner mm.
HB takker Mary Thomsen for evalueringen af 1KW Øst.
KR tager kontakt til Jakobine Jessen og Cassandra Lobo Vedel for evalueringer af
sakramentalweekenderne.
KR tager også kontakt til cheferne for firmelsesweekenderne og andre chefer på kommende
arrangementer.
20. Kommende arrangementer
a. 1KW Midt
21. ØM booking
a. Mail fra Stefan
Mailen tages med til næste sekretariatsmøde.
b. Mail fra VT
VT kontakter sekretariatet direkte ifm. Ømbooking. AN tager kontakt til VT.
22. Kommende møder
a. HB-møde
Næste HB-møde afholdes d. 18. februar 2016, kl. 10.00 på DUKs sekretariatet.
b. Sekretariatsmøde
Næste sekretariatsmøde afholdes 22. februar 2017, kl. 17.00 på DUKs sekretariat.
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c. Middag med Biskoppen
Middagen afholdes d. 9. februar 2017 kl. 18.30. C
 B bekræfter middagsaftalen og melder antal der
deltager i middagen.
d. Organisationsdag
Organisationsdagen afholdes 13. maj 2017, på DUKs sekretariat. CB tager kontakt til teams og
redaktioner.
23. Opdatering af HB-kalenderen
Kalenderen er opdateret.
24. Eventuelt
a. Fortsættelse af forventningsafstemning
Udeblivelse af møder skal meldes i god tid, og det samme gælder forsinkelser.

5 af 5

