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

DELTAGERE

18. februar 2018
Skt. Kjelds Gade 3, 2100 København Ø.

HOVEDBESTYRELSEN (HB)
Christopher Bonde (CB), Michael Rangel
(MR), Lea Noval (LN), Trí Nguyễn (TN),
Martha Gomes Ryom (MGR), Peter Andreas
Munk Nielsen (PA), Laura Giraldi (LG).
FRAVÆRENDE
Kathrine Rendboe
GÆSTER
Martin Riis Ottosen-Støtt (MOS), p. Kasper
Baadsgaard-Jensen (TK).

DAGSORDEN
1. Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer: CB
Referent: MOS
Opgaveliste: MR
2.

Opfølgning på sidste hb møde
2.1.
Gennemgang af opgavelisten
Opgavelisten blev gennemgået og opdateret.

2.2.

Godkendelse af hb referat (Bilag 1)
HB-referat af 9/12-2017 godkendt med enkelte rettelser. MOS lægger det på
hjemmesiden.

3.

Orientering fra teams, redaktioner og arbejdsgrupper
3.1.
Ledelsesteam (LT)
HB ville gerne om LT i højere grad udbød posten som lejrchef også på weekender, så
vi kan sørge for at vi får udbudt rollen til alle interesserede. HB beder om input fra
LT vedr. dette. TK går videre.

3.2.

Kreativt team (KT)
3.2.1.
Referat af KT møde
Læst, ingen kommentarer.

3.2.2.

Mail fra Daniel vedr. aktivitetskalender 2018

HB foreslår ny proces for aktivitetskalenderen: HB sender data om næste års
arrangementer til KT 1/11 hvert år og KT returnerer aktivitetskalender til
sekretariatet senest 1/12. Det er herfra sekretariatets opgave at sikre at
aktivitetskalenderen er korrekt. CB taler med KT om dette er muligt.

3.3.

Vietnamesisk team (VT)
Intet at bemærke

3.4.

Valfarts team (VFT)
HB udnævner TK som teamkoordinator for VFT.
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3.5.

DukOP
Intet at bemærke

3.6.

Fønix
Intet at bemærke.

3.7.

World Youth Day 2019 (WYD19)
Planlægningen er i gang og vi regner med at tilmelding åbner 1. Marts 2018.Mere
information er på vej.

3.8.

Hjemmesiden
Intet at bemærke.
3.9.
NKUR (Bilag 2)
3.9.1.
Referat af NKUR møde
Læst, ingen kommentarer.
3.9.2.
Repræsentanter til SUK’s årsmøde 9.-11. Marts
MR og CB deltager.
4.

Visionsproces og arbejdsprogram
4.1.
Vision for 2018 og arbejdsprogram (Bilag 3)
4.1.1.
Medlemstal, status.
HB ønsker at arbejde målrettet med at øge vores medlemstal. Sek
arbejder videre med en konkurrence der starter d. 26/2.
4.1.2.
Pålæg og henstillinger (Bilag 4)

5.

Orienteringer
5.1.
Forretningsudvalget
SEK udarbejder udkast til retningslinjer for lokalpuljen og præsenterer dem for
relevante parter til kommentarer. De skal endeligt besluttes af FU.
MOS følger op på generelle beslutninger og sørger for at de kommer på hjemmesiden
og bliver udsendt til lejrchefer.

5.2.

Teologisk konsulent
Henvendelse fra David Noval om at flytte retræten til november. HB synes det
er en god ide. MOS kontakter de tilmeldte og melder aflysning.
5.3.
Sekretariatet
5.3.1.
Kælderlokale
Klart til brug, LN går videre med planer for hvordan vi får det brugt af
lokalforeninger og andre interesserede.
5.3.2.
Praktikant
MOS laver udkast til strategi ang. fremtidige praktikanter fra
Bonifatiuswerk. Vi skal have flere af bispedømmets instanser
involveret, f.x Caritas, Pastoralcentret, Ømborgen, Magleås, skolerne
udover de nuværende interessenter (DUK, Jesuitterne og NSG).
5.3.3.
Nyt fra sekretariatet (Bilag 5, 6)
HB gennemgik aftalerne med Kim Tai og Teresa vedr, hhv.
Barselsophør og forlængelse. MOS går videre
5.3.4.
Bank (Bilag 7)
Bankskifte blev godkendt. MOS går videre.

5.4.

Ømstyrelsen
5.4.1.
Møde med DUK repræsentanter
Mødet afholdes 21/2 på sek og skype med Johannes Nordentoft og
Michael Knudsen. CB og LN deltager fra HB.
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5.4.2.

Afgået medlem, valg af suppleant
Jeanett Jezewski har trukket sig fra sin plads i Ømstyrelsen, HB siger
tak for hendes engagement.
Hvis muligt jvf. Ømstyrelsens statutter/vedtægter udnævner HB MOS
som suppleant til ømstyrelsen. MOS deltager i Ømstyrelsens møde d.
11/3 på Øm.

6.

Indkommen post, invitationer og henvendelser
6.1 Jeanett Jezewski: ”re invitation til møde med hb” 24-01
Se punkt 5.4.2
6.2 Daniel Rangel: ”forløbet med aktivitetskalenderen” 21-01
Se punkt 3.2.2
6.3 Christian Noval: ”Even superheroes needs sidekicks”
Online Seminar om ledelse af frivillige, MOS lægger link på hjemmeside og i
relevante facebookgrupper.
6.4 Kaare Nielsen: ”kan du hjælpe, vigtigt” 09-02
Der kommer en gruppe unge fra Tyskland og Kaare ville gerne om vi kunne
arrangere noget.PA kontakter Kaare og går videre til vores lokalforening i
domkirken, HUK.

7.

Afholdte arrangementer
7.1.
1. Kom: syd, midt, øst, nord
Succesfulde arrangementer med sammenlagt over 150 deltagere.

8.

Afholdte møde
8.1.
Middag med Biskoppen
HB var til middag hos biskoppen i januar og havde en hyggelig aften hvor vi under mere
uformelle rammer kunne snakke om DUKs arbejde og bispedømmet generelt.Tak for en god
aften.

8.2.

Møde med Caritas (Bilag 8)

Duk er inviteret til stiftende generalforsamling for ”Young Caritas” i Georgien i maj 2018.
CB deltager sammen med enten LN eller LG.

8.3.

DUF kursus: Penge til lokalforeninger

DUF har nedsat et nyt udvalg der skal administrere en pulje af penge der skal gå direkte til
lokalforeninger. CB er DUKs kandidat til at sidde i udvalget og vi ønsker ham held og lykke.

8.4.

DUF kursus: Persondataforordningen

MOS gennemgik det seneste om persondataforordningen, mere information følger når den
danske lovgivning er på plads.

9.

10.

Kommende arrangementer
9.1.
Firm: Øst, syd, nord
Afvikles over de næste 3 weekender med højt deltagerantal. Firm Ø er booket fuld så
der skal findes et alternativ til arresøcentret næste år.
Næste møder
10.1.
SUK årsmøde
CB og MR deltager

10.2.

DUF kirkeliggrupperingsmøde

CB og LN deltager
10.3.
HB weekendmøde, marts i Svendborg

3 af 4

REFERAT AF HOVEDBESTYRELSESMØDE 10. DECEMBER 2016
DANMARKS UNGE KATOLIKKER · SANKT KJELDS GADE 3 · 2100 KØBENHAVN Ø · TLF. 39 20 20 79 · duk@duk.dk · www.duk.dk

SEK har kontakten til Svendborg menighed
10.4 HB weekendmøde i maj bliver i København

11.

Udmelding på hjemmesiden
Ingen kommentarer

12.

Punkter til næste møde
Ingen kommentarer

13.

Eventuelt
Deadline ift. Tilbagemeldinger har været en anelse korte, der skal gives bedre tid til
at melde tilbage.
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