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

DELTAGERE

6. januar 2019, kl. 16.00
Skt. Kjelds Gade 3, 2100 København Ø.

HOVEDBESTYRELSEN (HB)
Christopher Bonde (CB), Michael Rangel
(MR), Lea Noval (LN), Martha Gomes
Ryom (MGR), Peter Mai (PM), Laura
Giraldi (LG). p. Kasper
Baadsgaard-Jensen (BUP), Trí Nguyễn
(TN), Klara Møller-Jørgensen (KMJ).
GÆSTER
Martin Riis Ottosen-Støtt (MOS)
IKKE TILSTEDE
Michael Rangel og Peter Mai

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

Opfølgning fra sidste HB møde
2.1.
Godkendelse af sidste mødes referat
Godkendt. Sekretariatet lægger det på hjemmesiden.
2.2.
Gennemgang af opgavelisten
Gennemgået og opdateret.

3.

Orienteringer
3.1.
Forretningsudvalget
Der er ikke afholdt møde siden sidste HB møde.
3.2.
Børne- og Ungdomspræsten
Intet at berette siden sidst
3.3.
Sekretariatet
3.3.1.
Ømbooking 2020
Udover de eksisterende arrangementer tilføjes en Nytårslejr fra den
28. december til 1. januar. Sekretariatet booker de ønskede datoer
hos Ømborgen.
3.3.2.
Oplæg om bladene
Det ønskes at gå videre med processen for at digitalisere bladene.
Dog med en overgangsfase hvor der stadig kan sendes fysiske blade
til de interesserede.
For at oplyse om ændringen og overgangsfasen, skriver vi ud til
kateketerne, præsterne og skolerne. Samtidig laves et opslag på
Facebook.
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3.3.3.

3.4.

4.

En gruppe bestående af Martin, de to redaktører, Klara og Christopher
arbejder videre med processen og fremlægger det på HB mødet den
17. februar.
Mål for 2018 + 2019
Målet for 2018 med medlemmer blev nået med et endeligt tal på 2038
medlemmer under 30 år.
Sekretariatet arbejder videre med målsætninger for 2019 i den
kommende tid.
Fra HBs side ønskes der fokus på:
- At styrke og hjælpe lokalforeningerne.
- Højne glæden ved det frivillige arbejde i lokalforenings
bestyrelser, teams og redaktioner. Konkret laves et
spørgeskema som sendes ud til de frivillige.
- Stadig fokus på medlemmer.
- Et bæredygtigt budget.

Ømstyrelsen
Der planlægges et møde i september hvor styrelsen og HB kan mødes. BUP
melder tilbage at styrelsen gerne må ﬁnde en dato.
Der arbejdes mellem styrelsen og sekretariatet på at forenkle arbejdsgangen i
forhold til uddeling af støtte.

Orientering fra teams, redaktioner og arbejdsgrupper
4.1.
Ledelsesteam (LT)
Den nye lejrchef aftale opdateres og lægges ud på hjemmesiden og gives til
de kommende chefer.
4.2.
Kreativt team (KT)
Der er afholdt møde mellem HB og KT. Flere medlemmer i KT ønsker at
stoppe inden sommerferien. Der arbejdes i fællesskab videre på at ﬁnde nye
medlemmer til teamet og sikre en glidende overgang. Der afholdes endnu et
møde i foråret.
4.3.
Vietnamesisk team (VT)
Har afholdt første møde efter Dai Hoi. De forsøger at opsætte rammer for at
arbejde mere målrettet i 2019.
4.4.
Valfarts team (VFT)
Intet at berette
4.5.
Lokalforeningernes indsamlings Team (LiT)
Alle lokalforeninger er kontaktet, men da det stadig er tidligt på året er der
ikke så mange af lokalforeningerne der er kommet i gang med indsamlingen.
Eventuelt kan man lave en artikel til Katolsk Orientering for at informere resten
af menighederne om det.
4.6.
DukOP
Der mangler stadig medlemmer i redaktionen. Næste møde er aftalt.
4.7.
Fønix
Tri har taget kontakt til redaktionen men har endnu ikke hørt fra dem.
4.8.
World Youth Day 2019 (WYD19)
Alt er klar til turen og folk glæder sig.
4.9.
NKUR
4.9.1.
Invitation til NUD august 2019 (SUK)
SUK har inviteret til Nordisk Ungdoms Dage, men da arrangementerne
for 2019 er planlagt kan DUK ikke deltage.
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4.9.2.

5.

Invitation til fællesarrangement 2020 (NUK)
Der er ved at blive fundet en dato for et fælles møde hvor et fælles
arrangement i 2020 kan planlægges.

Anbefalinger
Alle anbefalingerne fra årsmødet gennemgås og en ansvarlig tildeles anbefalingerne.

6.

Indkommen post, invitationer og henvendelser
6.1.
Invitation til FimCap møde, Tyskland
LN ﬁnder ud af om der er en deadline for svar, og om vi kan vente til vi har
fået en præsentation af FimCap til næste møde.
7.

Afholdte arrangementer og møder
7.1.
Møde med KT
se punkt 4.2
7.2.
Nytårslejr 2018
Er afholdt og gik rigtig godt.

8.

Kommende arrangementer
8.1.
World Youth Day
Alt er klar
8.2.
1 kom. Weekender
Intet at berette

9.

Næste møde
9.1.
HB møde, 17. februar

10.

Udmelding på hjemmesiden

11.

Punkter til næste møde

12.
Eventuelt
Århus lokalforening har fået deres nye lokaler og kan derfor gå videre med at etablere et
lager i Århus.
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