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

DELTAGERE

Lørdag d. 18. Maj kl. 10
DUKs sekretariat

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

DAGSORDEN
1. Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer: CB
Referent: TK
Opgaveliste: LN
2.

Opfølgning på sidste hb møde
2.1. Godkendelse af sidste hb referat.
FU har rettet det og HB godkender det.

2.2.

Gennemgang af opgavelisten
Gennemgået og opdateret.

3.

Orientering fra teams, redaktioner og arbejdsgrupper
3.1. Ledelsesteam (LT)
Der er fundet chefer til Nytårslejr, Martha Gomes Ryom, og til Børnemidiweekend, Marcus Løvland Lindgren

3.2.

Kreativt team (KT)
Der er lavet en promotion video for jubilæet som er rigtig flot og god.

3.3.

Vietnamesisk team (VT)
Sommerlejrene er ved at være på plads.
Sekretariatet vil invitere dem til et møde angående fremtidig administration i
forhold til NEMOA.

3.4. Valfarts team (VFT)
Lea Noval indtræder i teamet.
Åsebakke- og Ømvalfart er på plads.
I fremtiden vil vi prøve at arrangere overnatning til Åsebakkevalfarten også, i håbet
om der kommer flere frivillige.
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3.5. Jubilæums team (JT)
Planlægningen går godt.
3.6. Lokalforeningernes indsamlings team (LIT)
Har afholdt møde med Caritas angående projekter.
3.7.

DUKOP
Ønsker stadig flere medlemmer.
Har afholdt teambuilding dag med stor succes.

3.8.

Fønix

Nyt blad på vej, er ved at blive layoutet, og udkommer inden sommerferien.
Der ønskes en historisk oversigt over formænd for hovedbestyrelsen. Sekretariatet går i
gang med det.

3.9.

World Youth Day 2019 (WYD19)
Der er i alt 60 pladser som alle bliver besat.

3.10. NKUR
3.10.1. NKUR penge, NUK
I forhold til de øremærkede penge til NKUR, har Norges Unge
Katolikker ønsket at vi bruger det til et fælles arrangement.
Sveriges Unge Katolikker har ikke meldt tilbage endnu.

4.

Orienteringer
4.1. Forretningsudvalget
Der er givet pt. 46.300 kr. af lokalforeningspuljen.
Hver sommerlejr har fået 2.500 kr. ekstra til deres budget.

4.2. Teologisk konsulent
Intet at berette
4.3.

Sekretariatet
4.3.1. Medlemstal
Pt. er der 326 medlemmer.
4.3.2.

Medlemshvervning
Der udsendes opkrævninger på lokalforeningsbasis, så
sekretariatet kan følge med og bruge det nye system, Nemoa.
Tag en ven, der blev forslået på sidste HB møde, er ikke blevet
udført grundet juridiske udfordringer.
Når der er lidt mere luft i forhold til Nemoa og Teresa er tilbage
og børne- og ungdomspræsten, laves der tiltag til at hverve
medlemmer.
Forslag: Lav en National DUK dag, hvor der i alle menighederne
taler og laver ting for børn og unge.

4.3.3.

Nemoa
Fungerer godt og er taget i brug.
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4.3.4.

Regnskab 2017
Der har været revision. Desværre blev der opdaget fejl i forhold
til den eksterne bogholdning. Men de er blevet rettet og vi al
bogføring bliver i fremtiden gjort på sekretariatet.
Regnskabet er nu færdigt og sekretariatet modtager det
udspecificeret regnskab snarest.
Underskud på 630.000 kr. som er højere end budgetteret. Men
pengene er givet godt ud, blandt andet er der givet over 100.000
kr. i lokalpuljen.

4.3.5.

Kontingent 30+ 2018
Sekretariatet har to forslag:
1. Det foreslås at give dispensation til dem der dags dato har
indbetalt 75 kr. for dem der ikke har betalt 100 kr. så
sekretariatet ikke behøver at opkræve de sidste 25 kr.
Fremadrette vil de dog blive kontaktet og opkrævet det fulde
beløb. HB godkender dette.
2. Kontingent for 30+, det er administrativt besværligt i Nemoa at
opkræve 150 kr. for 30+. Derfor foreslås det at dispensere fra
150 kr. og i år så opkræve 100 kr. for alle medlemmer. Dernæst
forslå på årsmødet at kontingent er 100 kr. for alle medlemmer,
uanset alder, for fremtiden.
HB godkender dette.

4.3.6.

Sakramentallejre 2019
Sekretariatet har undersøgt de potentielle deltagerantal for 2019
og set på erfaringen fra 2018.
For øst er Kim i gang med at finde skole til frimelsesweekenden
og fastlægge datoer. Og finder sted til første
kommunionsweekenden.
I vest er datoerne også ved at blive fastlagt.
Grundet det højde potentielle deltagerantal vil der være 4
firmelsesweekender og 4 første kommunionsweekender.
Sekretariatet fastlægger de endelige datoer og orienterer HB,
kreativt team og de forskellige menigheder.

4.3.7.

Samarbejde med Katolske skoler
Kim Tai har udarbejdet et forslag til indsatsområder for
samarbejde mellem skolerne og DUK.
Det bliver den fremtidige Børne- og ungdomspræst
ansvarsområde, og udføres i samarbejde med resten af
sekretariatet.

4.3.8.

DUKs lokalpulje 2019
Udskydes til næste møde.

4.3.9.

Teresa tilbage
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Kommer tilbage fra barsel tirsdag den 22. maj. Alle glæder sig til
Teresa igen er på kontoret, og sekretariatet vil planlægge de
nye arbejdsstrukturer.

5.

4.3.9.1

Praktikanter fra Bonifatiuswerk
Der kommer to piger til august.

4.3.9.1

Katolsk meningsdanner kursus
Martin vil gerne starte et kursusforløb, hvor unge rustes til at
deltage i offentlige debatter og repræsentere og være en katolsk
stemme i offentligheden.
Der ansøges om 20.000 kr. og dertil rejseudgifter.
Det godkendes af HB. Martin arbejder videre med det.

4.4.

Pastoraltrådet
4.4.1. Udnævnelse af ny repræsentant
Lea Noval er valgt

4.5.

Ømstyrelsen
4.5.1. Valg af kandidater
Michael Knudsen genudnævnes. Dertil vælges Susanne
Kreisberg og Henrik Bjørgo som DUK repræsentanter.
HB vælger ikke at genudnævne Johannes Nordentoft. Der skal
lyde en kæmpestor tak til Johannes for det mangeårige arbejde
han har lagt i bestyrelsen, for Ømborgen og for DUK.

Indkommen post, invitationer og henvendelser
5.1. Linda Palm: ”Kroppens teologi” 08/05

Den amerikanske teolog Christopher West kommer til Danmark den 12-14. april 2019. DUK
er inviteret til denne weekend.
TK svarer dem og tager kontakt med dem.

6.

7.

Afholdte arrangementer
6.1. Maxi/juniorweekend
Intet at berette, gik godt.
6.2.

Lejrledelseskursus
Intet at berette, gik godt.

6.3.

Organisationsdag
Gik godt, og evalueres i morgen.

Afholdte møder
7.1. Caritas Europa, Regional konference

Christopher Bonde og Lea Noval har deltaget, og det gik rigtig godt. Ønsket er ikke at
oprette Caritas Young, men i stedet styrke det allerede gode samarbejde mellem Caritas
Danmark og DUK, særligt med det nyoprettede Lokalforenings Indsamlings Team.

8.

Kommende arrangementer
Ingen kommende arrangementer for sommerens lejre.
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9.

Næste møder
9.1. HB mødekalender 2.-3. Kvartal
Torsdag d. 21. juni kl. 17 med spisning og derefter møde
Søndag d. 26. august kl. 12 med frokost og derefter møde
Søndag d. 23. august efter messen i Sankt Albani i Odense
5-7 oktober weekend møde i Esbjerg
Torsdag d. 8. november kl. 17 med spisning og derefter møde
Lørdag d. 8. december kl. 10, konstituerende HB møde med efterfølgende
julefrokost

10.

Punkter til næste møde

11.

Eventuelt
Intet at berette
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