Referat af DUKs årsmøde 24.-26. november 2017

Pkt. 1

Åbning af årsmødet
Formand Christopher Bonde åbnede mødet og bød velkommen.
P. Kasper Baadsgaard ledte årsmødet i en fælles bøn.

Pkt. 2

Valg af dirigent, dirigentmedhjælper og referent
Karen Baadsgaard blev valgt som dirigent
Johanna Koerner blev valgt som dirigentmedhjælper
Rikke von Zastrow blev valgt som referent
De delegerede, gæster og øvrige repræsentanter blev råbt op og fik udleveret
henholdsvis stemmekort eller talekort. Ved årsmødets åbning var der 72
personer til stede.
Delegerede med stemmeret: 30
Hovedbestyrelsens medlemmer med begrænset stemmeret: 6
Derudover var 36 repræsentanter for teams, redaktioner, DUKs sekretariat,
praktisk chef samt køkkenhold og andre observatører/gæster tilstede uden
stemmeret.

Ved optælling i forbindelse med årsmødets åbning mangler Aivi Dang fra Silkeborg og
Stanislaw Zalazny fra Aalborg med stemmeret samt 5 deltagere med taleret.
Pkt. 3

Vedtagelse af forretningsorden
Forretningsorden blev fremlagt af dirigenten og enstemmigt vedtaget.

Pkt. 4

Årsmødets lovlige indkaldelse
Dirigenten erklærede årsmødet for lovligt indkaldt.

Pkt. 5

Godkendelse af dagsorden
Der var ikke indkommet ændringer til dagsordenen. Dirigenten læste
dagsordenen op. Dagsordenen blev vedtaget.

Ved begyndelse af pkt. 6 var ankommet Stanislaw fra Aalborg med stemmeret og Monica
Mai fra Horsens, Steffen Nguyen fra Fønix og Johanna Koerner (dirigentmedhjælper) med
taleret. Således er Årsmødet pt. med 31 delegerede med stemmeret.
Pkt. 6

Årsberetninger og debat
6.1
Formandens beretning
Formanden aflagde sin årsberetning se ”Bilag til Dagsorden” side
7.
6.2

Hovedbestyrelsens beretning
Hovedbestyrelsen aflagde sin årsberetning ved Martha Ryom se
”Bilag til dagsorden” side 8-11.

6.3

Teologisk konsulent – beretning blev givet mundtligt på årsmødet.

Det overvejes om beretningen skal gives skriftligt, da dette blev
efterspurgt, således at denne kan deles med lokalforeningerne.
6.4

Årsberetninger i øvrigt
Se ”Bilag til Dagsorden” side 12 samt side 14-23.

Pkt. 7

Godkendelse af årsberetning
Årsberetninger enstemmigt vedtaget

Pkt. 8

Beretninger fra lokalforeninger
Der blev fremlagt mundtlige beretninger fra 19 deltagende lokalforeninger på
årsmødet.
11 lokalforeninger har indsendt skriftlige årsberetninger. Se ”Bilag til
Dagsorden” side 25-41.

Pkt. 9

Orientering
9.1
P. Kasper Baadsgaard fremlagde DUKs årstema 2018
Evangeliets glæde
Der kommer materiale på DUKs lokalforeningsforum.
9.2

Indlæg fra gæster
Pastoralcentret – P. Christian Noval præsenterede materiale til
undervisning i menigheder og familier og opfordrede kateketerne i
sognene til at tage kontakt til Pastoralcentret.
Caritas – P. Christian Noval viste en videohilsen fra
generalsekretær Jann Sjursen.
NUK – Snit og Sandra præsenterede deres arbejde i det
forgangne år.
SUK – Nils talte om de nordiske ungdomsdage i september 2017.
Sr. Teresa – Søster præsenterede sin idé om en Maria-ikon, som
skal rejse til VUD i Panama i januar 2019. Det er muligt at deltage
i fremstillingen af ikonen i Sankt Annæ Kirke på Amager.

Pkt. 10

DUKs arbejdsprogram (fremlæggelse og debat)
Peter-Andreas Munk-Nielsen fra hovedbestyrelsen introducerede forslag til
DUKs arbejdsprogram 2018 jf. ”Bilag til Dagsorden” side 43.
• Den personlige tro
• Børn og unge på den katolske dagsorden
Christopher Bonde introducerede gruppearbejdet.

Pkt. 11

Forslag til vedtægtsændringer
Der var ikke indkommet nogen forslag til vedtægtsændringer.

Pkt. 12

Godkendelse af regnskab 2016
Regnskab 2016 blev fremlagt ved Martin Riis Ottosen-Støtt.
DUK har egenkapital pr. 31.12.2016 på 4.770.897,- kr.

Lokalpuljen og arrangementsøkonomi blev præsenteret og lokalforeningerne
blev opfordret til at tage kontakt til sekretariatet, hvis der er spørgsmål og
konkrete situationer, der skal tages stilling til.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. Se ”Bilag til Dagsorden” side 50 samt
Revisionsprotokollat 2016, Specifikation til årsrapport 2016, Årsrapport 2016.
Pkt. 13

Fastlæggelse af kontingent 2018
Hovedbestyrelsen foreslog at ændre det nuværende kontingent på 75 kr. årligt
til 100 kr. årligt for medlemmer under 30 år. Hovedbestyrelsen foreslår at
beholde det nuværende kontingent på 150 kr. årligt for medlemmer over 30 år.
Se ”Bilag til dagorden” side 48.
3 lokalforeninger markerer, at det vil være et problem for dem at opkræve
kontingent på 100 kr. årligt pr. medlem.
Forslaget blev vedtaget ved skriftlig afstemning 26 stemmer for, 7 stemmer
imod, 6 hverken eller

Pkt. 14

Budget 2018 – fremlæggelse, debat og vedtagelse
Budget 2018 blev fremlagt af Martin Riis Ottosen-Støtt.
Se ”Bilag til Dagsorden” side 51-59 samt Rettelser til Budget 2018.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 15
Vedtagelse af DUKs arbejdsprogram 2018
Inden afstemningen blev de stemmeberettigede optalt til: 36
Pålæg 1: Vedtaget 12 stemmer for, 6 stemmer imod, 18 hverken eller
Årsmødet pålægger hovedbestyrelsen at facilitere genetablering af dialogen med katolske
skoler og FAKS, som et led af arbejdsprogrammet for 2018. Dette kan f.eks. ske gennem
deltagelse til bestyrelsesmøder eller blot enkeltstående møder, så længe der bliver
oprettet en bæredygtig og konstruktiv dialog mellem DUK og FAKS.
Stiller Daniel Rangel & Laura Møller-Jørgensen
Pålæg 2: Vedtaget 18 stemmer for, 5 stemmer imod, 13 hverken for eller imod
Årsmødet pålægger Hovedbestyrelsen at styrke fastholdelsen af frivillige over 18.
Gennem ledelsesteamets arbejde, skal de lægge fokus og vægt på:
-at styrke den katolske identitet og dannelse, samt motivere til at frivilligt arbejde er en
vigtig del af at være katolik Gennem ungdomskonsulentens arbejde:
-at inddrage ressourcepersoner i menighederne, fra familier med børn -især dem med
aktive børn.
Gennem ændring i ledernormeringen:
- at indføre Deltagende leder modellen, hvor ledere deltager på selve arrangementet, men
ikke nødvendigvis i planlægningen. Konkret er det en udvidelse af føl-ordningen.
Det er en del af motivationen: at give ansvar hvilket medfører fastholdelse, mere
erfaring/udvikling både med faglige kompetencer men også som person og derigennem
blive styrket i sin personlige tro/dannelse som katolik, samtidig med at mange

lokalforeninger med flere gentagende gange har påpeget at det er svært at
fastholde/erhverve ”ældre” frivillige og det er uanset om man er studieby eller lille
provinsby.
Stiller: Hien Bui
Pålæg 3: Ikke vedtaget (Skriftlig afstemning)
Årsmødet pålægger HB at undersøge mulighederne for kompensation, løn og
vederlagsmuligheder til formanden for DUKs hovedbestyrelse. Dette kan ske i kontakt til
vores nordiske ungdomsorganisationer. Resultaterne af undersøgelsen skal fremlægges
for Årsmødet 2018.
Stillere: Michael Rangel, Daniel Rangel & Kathrine Rendboe
Pålæg 4: Ikke vedtaget (17 stemmer imod)
Årsmødet pålægger HB at begynde udarbejdelsen af en ny sangbog.
Stillere: Michael Rangel, Daniel Rangel, Christian Elveberg & Marie-Therese Høhling
Pålæg 5: Vedtaget 18 stemmer for, 12 stemmer imod, 6 hverken eller
Årsmødet pålægger HB, at tilknytte to erfarne ungdomskonsulenter til sekretariatet
Stillere: Mlene Hashem, Linda Amr Daniel, Allan Lesley, Grosiaa Anton
Pålæg 6: Vedtaget 20 stemmer for, 1 stemme imod, 15 hverken eller
Årsmødet pålægger hovedbestyrelsen at indkøbe materialer til og oprette et depot med
pædagogiske midler (såsom et lydsystem, stratego, osv.), der er beliggende vest for
Storebælt, således at det er let tilgængeligt for lokalforeninger mm. I nærområdet.
Der forslås at depotet bliver placeret i Aarhus, da det både er centralt beliggende i forhold
til de jyske lokalforeninger og i forhold til lejre og andre arrangementer på Øm, såsom
sakramentalweekender. Der forslås desuden at der bliver oprettet et reservationssystem
for inventaret i depotet. Hvis og såfremt depotet placeres i Aarhus, påtager Aarhus sig
gerne administrationen af dette reservationssystem.
Stillere: Lukas B. Nordentoft, Lucie Møller-Jørgensen, Simon B. Nordentoft, Jakob Pil og
Peter Mai
Pålæg 7: ændret til henstilling, vedtaget 11 stemmer for, 4 stemmer imod og 21
hverken eller
Årsmødet pålægger HB at revidere noviceordningen fra en etårig til toårig periode, ved
lejrskift. Motivation: Det er svært at finde novicer til de ældre lejre samt nogle novicer føler
sig ikke klar efter kun et år.
Stillere: Mary-Jo, Martha, Laura Giraldi
Pålæg 8: nedlagt
Årsmødet pålægger HB at revidere evalueringsprocessen i organisationen.
Motivation: alle frivillige kan have gavn af at blive evalueret for at udvikle kompetence og
bryde dårlige vaner er det hensigtsmæssigt at gennemføre evaluering jævnligt. Aktuelt
forefindes der ikke udbytterige evalueringer af lejrchefer. Evaluering af ledere sker nogle
gange på lejrchef initiativ men langt fra altid og det samme gør sig gældende med novicer.
Det vil være hensigstmæssigt at sørge for systematiseret og omfattende evaluering, da det
vil komme det enkelte individ samt organisationen til gode.
Stillere Mary-Jo, Martha og Laura Giraldi.

Henstilling 1: ændret til idé
Årsmødet henstiller hovedbestyrelsen til at oprette en serie af sportsdage på tværs af
regionerne.
Stiller: Alex Vu, Michael Nguyen & Minh Mai
Henstilling 2: Vedtaget 31 stemmer for, 5 hverken eller
Årsmødet henstiller HB til at køkkenteamet / praktisk leder på KLU får en dobbelt funktion
til uddannelse af fremtidige praktiske ledere / køkkenchefer. Uddybelse: Overstående kan
realiseres ved at give en garvet køkkenchef 2-4 novicer der vil blive givet medansvar for
madlavning, men også planlægning, budgettering etc. I løbet af KLU’s 4 dage.
Undervisningen vil foregå som hovedsageligt normalt praktisk arbejde, men også en kort
intro til teorien omkring at organisere forplejning til et arrangement. (Budget, planlægning,
hygiene, tips og tricks). En lignende ordning indføres for den praktiske leder. (Sikkerhed,
koordination, planlægning, indkøb)
Stillere: Mary-Jo, Stanislaw Zelazny, Steffen Nguyen
Henstilling 3: Vedtaget 13 stemmer for, 2 stemmer imod, 20 hverken eller
Der henstilles til, at i DUK regi afholdes to weekender med højt teologisk indhold.
De teologiske weekender har et specifikt tema, som der vil fordybes i (Eksempelvis:
Paulus’ liv: skabelsesberetningen). Motivation: Grunden til, at der henstilles til to
weekender har sit afsæt i den bredde aldersgruppe, hvor der ønskes at afholde
henholdsvis en weekend for 16- 22 årige og 23+ årige. Weekenden skal have til formål at
munde ud i en teologisk debat, der har til hensigt at forstærke vores kristne argumentation.
Stillere: Andreas Munch & Eduard-Andres Hedensted
Henstilling 4: Vedtaget enstemmigt
Årsmødet henstiller HB at fortsætte arbejdet med at strukturere og formalisere arbejdet
med søsterorganisationerne i de andre nordiske lande.
Stillere: Snit Ghebriel (NUK) & Michael Rangel
Henstilling 5: Vedtaget 12 stemmer for, 2 stemmer mod, 22 hverken eller
Årsmødet henstiller HB til at øge indsatsen for at promovere de nordiske landes
arrangementer på sociale medier.
Motivation: Dette kunne ske ved at opfordre til deltagelse på arrangementer som Lourdes
valfart, NUD, festivalen i Trondheim eller andet.
Stillere: Snit Ghebriel (NUK) & Michael Rangel
Henstilling 6: Vedtaget 20 stemmer for, 1 stemme mod og 15 hverken eller
Årsmødet henstiller til at der undersøges, hvorfor unge katolikker i Hovedstadsområdet
ikke deltager i udbudte arrangementer.Det er vores indtryk, at det ikke er mangel
på arrangementer eller promovering af disse, der er årsag til et lavt deltagertal. Det vil
derfor være interessant at undersøge baggrunden for manglen på deltagere med henblik
på eventuelle forbedringsgrundlag.
Stillere: Laura Giraldi, Mathias Beyer og Marie-Therese Høhling
Henstilling 7: Vedtaget 28 stemmer for, 2 stemmer mod, 6 hverken eller
Årsmødet henstiller HB til at styrke samarbejdet med lokalforeninger på tværs, for at øge
antallet af fælles aktiviteter.

Stillere: Thanuya Grace Arulanantham og Sarine Anton
Henstilling 8: Vedtaget 17 stemmer for, 7 stemmer imod, 12 hverken eller
Årsmødet henstiller hovedbestyrelsen til at opsøge og integrere forskellige etniske
minoritetsgrupper i DUK.
Motivation: Der findes i forvejen en del grupperinger baseret på forskellige etniske
baggrunde. Vi skal favne dem til at blive en mere integreret del af DUK. Derudover vil det
give mulighed for bredere kulturforståelse. I disse tider modtager Danmark en del
flygtninge, hvor nogle er katolikker. Det kan være en oplagt mulighed at lave opsøgende
arbejde f.eks. i form af besøg på modtage- og asylcentre.
Stillere Laura Giraldi og Martha Ryom
Henstilling 9: Vedtaget 33 stemmer for, 1 stemme imod, 2 hverken eller
Årsmødet henstiller hovedbestyrelsen til at nedsætte et ”Aktionsteam”.
- Teamet skal bestå af 3-4 personer.
- Teamet har til opgave i samarbejde med Caritas at vælge 2 nødhjælpsprojekter, der
skal fremlægges på efterfølgende årsmøde.
- Teamet har til opgave at indsamle/skabe materiale om det projekt årsmødet vælger
Motivation: Som kristne har vi et ansvar over for dem der er dårligere stillet end os selv. I
Den Katolske kirke i Danmark oplever jeg at folk ofte bruger Caritas som ”sovepude”, da
man mener, at det alene er dem, der har ansvaret for at hjælpe folk i krigszoner, socialt
udsatte, områder ramt af naturkatastrofer etc.
Her ser jeg, at DUK i fremtiden sagtens kan hjælpe til med at løfte denne opgave!
Vores naboer i Norge, NUK Norges Unge Katolikker, har en model for at hjælpe folk i nød,
som samlet organisation. Jeg vil forslå, at vi tager udgangspunkt i denne model men
tilpasser den vores organisation.
Stiller Christopher Bonde
Henstilling 10: Vedtaget 29 stemmer for, 1 stemme imod, 6 hverken eller
Årsmødet henstiller HB til at finde samarbejdspartnere/sponsorer til diverse arrangementer
i DUK.
Stillere Monica Mai
Henstilling 11: Vedtaget 27 stemmer for, 2 stemmer imod, 7 hverken eller
Årsmødet henstiller HB til, at de skal opfordre præsterne til at deltage mere aktivt i DUKs
arrangementer
Stillere: Dat Tuan Mai, Nina Ha
Henstilling 12: Vedtaget 31 stemmer for, 1 stemme imod, 4 hverken eller
Årsmødet henstiller HB til at afholde en ministrant-weekend, hvor erfarne/ let erfarne og
nye ministranter kan mødes og lære hvordan man ministrerer.
Stiller My Linh Ta, Daniel M.
Henstilling 13: frafaldet
Årsmødet henstiller HB til at oprette et promoveringsteam, der skal have til opgave at
sørge for at hænge plakater op og dele flyers ud på katolske skoler. Det kan ske vha.
Kontaktpersoner i de forskellige lokalforeninger og teamets medlemmer som kan tage ud
på skoler og i kirker. Motivation: Motivationen for dette team er opstået, da vi vil nå ud til

flere skoler og lokalforeninger. Lige nu sender KT deres produkter videre til SEK som
sender plakater/flyers’ne ud til lokalforeningerne. Vores forslag lyder derfor på at KT
sender deres produkter til PROMO-teamet som tager ud på skoler og hænger
plakater/flyers’ne op og snakker til messer om DUK
Stillere: Josefine, Clara, Anthony
Henstilling 14: Ikke vedtaget 8 stemmer for, 19 stemmer imod, 9 hverken eller (Skriftlig
afstemning)
Årsmødet henstiller HB at stoppe brugen af Halloween for i stedet at fremme og udbrede
de katolske fester, allehelgen og allesjæles. Dernæst at undgå brugen af okkulte
elementer i løb, lege på vor arrangementer både lokalt og nationalt. Information om de
katolske fester kunne være et faneblad på DUK’s hjemmeside og i medlemsbladene.
Stillere: Sr. Teresa Piekos, Camilla Müller og Christian Elveberg
Henstilling 15: Vedtaget 14 stemmer for, 12 stemmer imod, 10 hverken eller
Årsmødet henstiller til, at DUK i det kommende år fremmer bønslivet og trosforståelsen for
dens medlemmer ved at tilbyde et gratis sæt bøger - bønnebogen og YouCat.
Der foreslås et indkøb til 300 sæt til en estimeret omkostning på 95.000 kr.
Sættene skal tilbydes via hjemmesiden og på DUKs arrangementer gratis for deltagere,
der har et ønske herom.
Stillere: Christian Walsh Elveberg. Peter Andreas Munk - Nielsen og Camilla Müller
Henstilling 16: Vedtaget 24 stemmer for, 0 stemmer imod, 12 hverken eller
Årsmødet henstiller til, at DUK i det kommende år fremmer den personlige tro for dens
medlemmer ved at udbyde trosundervisning gennem 3-5 dagseminarer centralt placeret i
landet. Her kunne der undervises i årsteamet - Evangeliets Glæde - og Kirkens lære.
Gratis for medlemmer af DUK. Oplægsholderne kunne findes evt. i samarbejde med
Pastoral-Centret.
Stillere: Christian Walsh Elveberg, Peter-Andreas Munk-Nielsen og Camilla Müller
Henstilling 17: Vedtaget 31 stemmer for, 0 stemmer imod, 5 hverken eller
Årsmødet henstiller hovedbestyrelsen til at oprette en elektronisk lederdatabase, som
DUKs ledere selv kan skrive sig ind i via DUKs hjemmeside.
Ledernes informationer sendes så til ledelsesteamet, så lejrchefer og lignende kan få
listen og bede ledelsesteamet om at se databasen, for at finde ledere med de rigtige
kompetencer til arrangementer.
Stillere: Lukas B. Nordentoft, Lucie Møller-Jørgensen, Simon B. Nordentoft, Jakob Pil og
Peter Mai
Pkt. 16

Valg til hovedbestyrelse
I år var følgende på valg til hovedbestyrelsen:
3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
2 suppleanter for 1 år
Der var opstillet 5 kandidater til hovedbestyrelsen:
Alle kandidater fik mulighed for at motivere sit kandidatur.
Valget blev foretaget ifølge prioriteringsmetoden.

Alle kandidater blev valgt til hovedbestyrelsen, som nu består af følgende
medlemmer:
For 2 år blev valgt i nævnte rækkefølge
Lea Uhlott Noval (12 førstestemmer)
Michael Rangel Pedersen (8 førstestemmer)
Martha Ryom 5 førstestemmer + 15 anden stemmer)
Som suppleant for 1 år blev valgt i nævnte rækkefølge
Peter Andreas Munk-Nielsen (5 førstestemmer + 3 anden stemmer)
Laura Giraldi (6 førstestemmer + 1 anden stemme)
Den nye hovedbestyrelse konstituerer sig på førstkommende møde og består
derefter af:
På valg i 2019:
Christopher Bonde
Kathrine Rendboe
Tri Nguyen
På valg i 2020:
Michael Rangel-Pedersen
Martha Ryom
Lea Noval
Suppleanter, på valg i 2019:
Peter-Andreas Munk-Nielsen
Laura Giraldi

Pkt. 17

Eventuelt
DUK jubilæum 70 år den 15-16/9 2018 i Fredericia
VUD Panama 14-28/1 2019 6000,- kr.
Organisationsdag maj måned 2018
Retræte Åsebakken 23-25/3 2018
Lourdes Valfart sommerferien 2018 som hjælper 1500,- kr.
Lokalpuljen kan søges opfordring fra HB
Julehygge på sekretariatet 16. december 2017
Kirkeskat forklaret og opfordret
Ring til sekretariatet, hvis I har spørgsmål
Sr. Teresa tager til Panama med postkort og plakater, hendes mailadresse
lægges på lokalforeningsforum
Fodboldturnering i Horsens den 1/9 2018
VT tager til Cambodja, der sendes mail ud om økonomisk støtte
Afregning for årsmødet ved praktisk chef, Lasse Noval
Formanden takkede NUK og SUK for deltagelse i årsmødet.
Tak til referenten, til praktisk leder, til dirigentmedhjælper og en stor tak til
dirigenten og mange tak til køkkenet og til teologisk konsulent.

Tak til den siddende hovedbestyrelse, særlig tak til Adam, der er afgående
medlem.
Årsmødet er slut!

