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

DELTAGERE

18. februar 2017 kl. 10.00,
Skt. Kjelds Gade 3, 2100 København Ø.

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

DAGSORDEN
1. Valg af ordstyrer og referent
LN og MR er valgt.
2. Opfølgning fra sidste HB møde
a. Godkendelse af sidste mødes referat
Godkendt og sættes op på hjemmesiden. MR er ansvarlig.
b. Gennemgang af opgavelisten
Opgavelisten er gennemgået og opdateret.
3. Orientering fra Forretningsudvalget (FU)
Intet at berette.
4. Orientering fra Teologisk Konsulent (TK) p. Kasper Baadsgaard
TK har udsendt årstemamateriale for 2017 via Facebook, og til kommende lejrchefer på
sommerens lejre.
5. Orientering fra teams, redaktioner og arbejdsgrupper
a. Ledelsesteam (LT)
Der er pt. kun få tilmeldte til kommende KLU forårsweekend, hvilket betyder, at denne muligvis
aflyses. Dette vil blive annonceret på Facebook-begivenheden.
b. Kreativt team (KT)
i.
Daniel Rangel, “Team-møde referat, Kreativt Team”, 29/01
Natasha Mautone har valgt at træde ud af KT. HB vil gerne takke hende for de mange år i KT. CB
tager kontakt til Natasha, og melder også dette til Martin Riis-Ottosen Stødt.
MGR tager kontakt til Lasse Noval så medlemmer i KT, har hjemmesideadgang.
c. Vietnamesisk team (VT)
i.
Anna Ngyuen, “Teambeskrivelse + referat”, 15/2
HB takker for teambeskrivelsen og referatet. HB og VT håber fortsat på at få oprettet en mere
fælles tur til kommende WYD19. CB tager kontakt og er fremover kontaktperson til VT.
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d. Valfarts team (VFT)
Intet at berette.
e. DukOP
LN vil fremover sende referater efter layout-møder.
f.

Fønix
i.
Kathrine Møller Rendboe, “Referat af Fønix møde.”, 16/2
Fønix udsender næste blad til påske.
Alle der har interesse i både at skrive fast eller som freelance må meget gerne skrive en mail til
foenix@duk.dk.
g. World Youth Day 2016 (WYD19)
HB har udarbejdet et stillingsopslag til lejrchefposten på WYD19. Dette vil blive lagt op på
hjemmesiden og på Facebook senest mandag 20/2. MR er ansvarlig.
6. Orientering fra Ømstyrelsen (ØS)
a. Møde på LLK
HB afholder møde med ØS 30/4 på Ømborgen.
7. Orientering fra sekretariatet
Intet at berette.
8. Indkommen post, invitationer og henvendelser
a. Sr. Teresa Piekos, “Power Point Gå og forkynd”, 30/01
HB takker for powerpointet, og LN tager kontakt.
b. Martin Riis Ottosen-Støtt, “SV. Kroppens Teologi”, 10/02
HB mener, at dette vil være godt kateketisk formål, og derfor har HB valgt at bevilge 8.000 kr. LN
tager kontakt.
c. Kasper Baadsgaard-Jensen, “Ungdomslejr”, 13/02
p. Kasper Baadsgaard-Jensen har udarbejdet et budget for kommende ungdomslejr. HB
godkendte budgettet. Deltagergebyr kommer til at være 600-700 kr. for arrangementet og der skal
være 6 ledere (inkl. køkken-ledere) på lejren.
d. Sylvie Dauzat, “Modeshow med genbrugstøj med børne og unge til fordel for
Caritas”, 16/2
Sylvie Dauzat udarbejder en plakat, som vil blive slået op på Facebook og hjemmesiden.
e. Jakobine Jessen, “Evaluering af 1. kom.syd.”, 16/2
HB takker for evalueringen.
9. Status
a. Pålæg
#1 Lokalforeningshåndbogen er snart udarbejdet, og vil være klar til udsendelse til
lokalforeningsdag.
#2 Der er pt. planlagt 5 arrangementer for 2017. Dette kommer an på, om KLU forårsweekenden
aflyses grundet manglende tilmelding.
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b. Henstillinger
#1 tages med til SEK MØDE.
#2 CB afholder møde med TT.
#4 MR er ansvarlig.
#5 MR er ansvarlig.
#6 HB afholder møde med NKUR mandag d. 20/2. HB takker KT for de flotte plakater til
arrangementet.
#7 Som nævnt i tidligere referater, er denne udskudt til 2018.
10. Afholdte arrangementer
CB har deltaget i præsterådsmødet, som gik rigtig godt. HB er glade for at måtte deltage.
HB har også været til middag med biskoppen, som igen i år var en hyggelig middag. HB takker for
invitationen og ser frem til mødet d. 6. september.
11. Kommende arrangementer
a. KLU weekend d. 24.-26. februar
Jf. pkt. 5.a.
b. Firmandweekend syd d. 3.-5. marts
c. Firmandweekend nord d. 10.-12. marts
d. SUK årsmøde d. 17.-19. marts
12. Kommende møder
HB-møde d. 21/03 kl. 17.00
Sekretariatsmøde/FU-møde afholdes tirsdag d. 21/2 kl. 17.00 på sekretariatet.
13. Udmelding på hjemmesiden
14. Opdatering af HB-kalenderen
Kalenderen er blevet opdateret.
15. Eventuelt
a. Punkter til næste møde
Disse vil fremgå af næste mødes dagsorden.
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