REFERAT AF HOVEDBESTYRELSESMØDE I DANMARKS UNGE KATOLIKKER
TID OG STED

DELTAGERE

7. april 2018, kl. 10.00
Skt. Kjelds Gade 3, 2100 København Ø.

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

DAGSORDEN
1.
Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer: Christopher Bonde
Referent: Kasper Baadsgaard-Jensen
Opgaveliste: Michael Rangel
2.

Opfølgning fra sidste HB møde
2.1.
Godkendelse af sidste mødes referat
FU har gennemlæst de sidste 3 referater og de godkendes af HB.
Sekretariatet lægger dem på hjemmesiden
2.2.

3.

Gennemgang af opgavelisten

Orienteringer
3.1.
Forretningsudvalget
En lokalpulje ansøgning fra Esbjerg, så pt er der brugt 30.000 kr. og 70.000
kr. tilbage i Lokalpuljen.
3.2.

Teologisk konsulent
3.2.1.
Børne- og ungdomspræstens arbejdsopgaver
Arbejdsopgaver defineres ikke specifikt, men HB siger til hvis de har
særlige ønsker.

3.3.

Sekretariatet
Nemoa er desværre udskudt igen grundet opstartsvanskeligheder. Men
sekretariatet arbejder intensivt med det.
Bankskifte er godt i gang.
3.3.1.
Evaluering af sakramentalweekends (Bilag 1)
3.3.2.
Sekretariatet har udsendt deres evaluering af weekenderne.
3.3.3.
Der anbefales en pris uanset hvordan transporten gøres, og mange
sogne sørger selv for transporten.
3.3.4.
Arresøcenteret kan ikke bruges da det er for småt.
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3.3.5.
3.3.6.
3.3.7.

3.4.

3.5.

4.

Sekretariatet finder en pris som ikke er differentieret, men HB foreslår
250 kr.
Firmelses weekend øst i Ringsted, på skolen
Første Kommunions weekend Øst i stor hytte
Resten af sakramental weekender afholdes på Øm, med 3 firmelses
weekender og 3 første kommunions weekender

Pastoralrådet
Udnævnelse af ny repræsentant
Thomas Simtshuysen er pt DUKs repræsentant, men vil gerne stoppe,
så der skal findes en ny. Sekretariatet laver et opslag til Facebook for
en ansøgning til en ny repræsentant.
Ømstyrelsen
3.5.1.
Udnævnelse af ny repræsentant
Kasper Baadsgaard-Jensen indtræder pr. 1 juli i styrelsen i kraft af
udnævnelsen til børne- og ungdomspræst (BUP).
HB er i gang med at finde en repræsentant.

Visionsproces
En fortsættelse af snakken fra forrige møde.
Der arbejdes videre med en vision om den personlige tro.
Et konkret forslag er at en HB’er afholder et programpunkt på sommerens
lejre som italesætter den personlige tro.
Lave interview med forskellige personer og slå op på de sociale medier.
Videre snak vil blive gjort på weekend-mødet.

5.

Medlemstal
5.1.
Status marts kampagne
72 nye medlemmer i marts måned. Deres lokalforeninger får en sangbog pr.
medlem.
5.2.
Nye tiltag
FU har talt om hvad der kan gøres. Det forslås at nedsætte en arbejdsgruppe
som har medlemshvervning som primær opgave, bestående af sekretariatet,
BUP’en, Martha og de finder flere medlemmer hvis det er nødvendigt.
I maj lanceres ’tag en ven’-kampagne på de sociale medier, hvor der kan
udloddes 6 sommerlejrpladser.

6.

Orientering fra teams, redaktioner og arbejdsgrupper
6.1.
Organisationsdag (OD)
De fleste teams og redaktioner har meldt tilbage. Michael og Lea er
tovholder.
Der laves en facebook begivenhed for sommerreceptionen og tilmeldingen til
organisationsdagen gøres via hjemmesiden.
Sommerreceptionen starter med en messe kl. 16.
Christopher Bonde udarbejder 5 spørgsmål som sendes til alle teams og
redaktioner som vil være udgangspunktet for samtalen.
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6.2.

Ledelsesteam (LT)
LT har holdt møde og har mange gode tanker for fremtiden.
Repræsentanter fra LT kommer til OD
6.3.
Kreativt team (KT)
6.3.1.
”Facebook og Instagram” – fra Frederikke Ryom
Martha har snakket med Frederikke.
6.3.2.
Referat af KT-møde – 20/3-2018
Arbejdsopgaverne for KT drøftes på OD samt arbejdsfordeling. Årshjulet for
reklame skal revideres, da de skal sendes ud tidligere til
sognene. Eventuelt kan man have en tidlig reklamering der kun
giver arrangementet og datoen, og en efterfølgende mere
detaljeret information.
HB foreslår to udsendinger årligt:
August er sakramentalweekender.
December er det kommende års arrangementer.
6.4.

Vietnamesisk team (VT)
Børnepåskelejr er afholdt og gik godt. Ungdomsretræten bliver afholdt i april.
Et møde mellem HB og VT aftales til efteråret.

6.5.

Valfarts team (VFT)
Cecilie Tran er udtrådt, en stor tak til hendes indsats.
Ansvarlige for årets valfarter er fundet.

6.6.

Lokalforeningernes indsamlingsteam (LIT)
Det første møde afholdes 22. april, hvor der forventningsafstemmes og
fordeles arbejdsopgaver. Kreativt team har lavet et flot logo til LIT

6.7.

DukOP
Påskebladet er lige kommet og er rigtig flot og godt indhold.

6.8.

Fønix
Der kommer et blad om ca. 1,5 måned og et i sommerferien.
Det foreslås at begge blade går sammen og lave en jubilæumsedition. Dette
drøftes på OD.

6.9.

6.10.

World Youth Day 2019 (WYD19)
Alt går godt, pt. 12 tilmeldte.
NKUR
Der afventes svar fra Sverige og Norge i forhold til det fremtidige samarbejde.

7.

Indkommen post, invitationer og henvendelser
Fimcap – de foreslår vi begynder som observatører og så ser om det er noget
for os at være medlem. Lea vil gerne stå for den videre kontakt og finde en
ekstra som kan deltage med hende.

8.

Afholdte arrangementer
8.1.
Børnepåskelejr
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8.2.

9.

10.

Se under VT
Quiz på sekretariatet
Det gik godt, dejligt med initiativer til at bruge sekretariatet socialt.

Kommende arrangementer
9.1.
Maxi/Junior weekend
Alt er godt
9.2.
Ungdomsretræte
Alt er godt
9.3.
Lejrledelseskursus
Alt er godt
Sekretariatet kontakter chefer på sommerens lejr og påminder om LLK.
Næste møder
10.1.
Organisationsdag
Alt er godt
10.2.
Caritas Europa, Georgien
Alt er godt, Christopher og Laura deltager. Efterfølgende vil der blive afholdt
et ’fyraftensmøde’ i Caritas center, Stenosgade, om turen.

11.

Udmelding på hjemmesiden
Intet at berette

12.

Punkter til næste møde
HB møde lørdag og visionsdag søndag.

13.

Eventuelt
Intet at berette
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