
 

 
REFERAT AF HOVEDBESTYRELSESMØDE I DANMARKS UNGE KATOLIKKER (DUK) 
 

 
DAGSORDEN 
 

1. Orienteringer  
1.1. Sekretariatet (SEK) 

Sekretariatet har arbejdet hjemmefra den sidste tid og fortsætter dette den kommende tid. 
Vi har pt 29 lokalforeninger, hvoraf kun 8 lokalforeninger mangler at afholde deres 
generalforsamlinger. Sekretariatet vurderer at alle 28/29 når at afholde generalforsamling.  
Kim har besøgt 10 lokalforeninger siden start september. Der er optimisme i vores lokalforeninger 
trods coronaudfordringer.  
Sekretariatet får en ny printer som er billigere og mere klimavenlig. 
 
Den 23. oktober blev der meldt nye restriktioner ud ang. covid-19. Hovedbestyrelsen drøftede de 
retningslinjer vi har modtaget fra myndighederne og DUF.  
 

2. Orienteringer i øvrigt 
2.1. Henvendelse ang. besøg i Italien 

LN svare at vi er ikke interesseret.  
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TID OG STED 
24.-25. oktober 2020 
 
Horsens 

  DELTAGERE 
HOVEDBESTYRELSEN (HB) 
Lea Uhlott Noval (LN), Christopher Bonde 
(CB), Kevin Kjeldsen (KK), Klara 
Møller-Jørgensen (KM), Peter Mai (PM), 
Laura Giraldi (LG), Filip Lazarow (FL), 
Martha Gomes Ryom (MGR)  

  GÆSTER 
Martin Riis Ottosen-Støtt (MOS), Kim Tai 
Nguyen (KiT). 

     



 

 

3. Budget 
Hovedbestyrelsen har fået en status på det indtil nu realiserede budget for 2020. 
Budgetforslag 2021 gennemgås så dette kan fremlægges på årsmøde.  
Der vurderes at medlemskontingent for 2022 kan sættes op, dette skal hovedbestyrelsen i 
2021 skal tage stilling til.   
Hovedbestyrelsen drøftede om hvorvidt sakramental weekenderne bør aflyses grundet 
corona. Dette tages op på næste bestyrelsesmøde. Hvis disse aflyses skal 
lokalforeningerne tilbyde en anden form for arrangement til sakramental-holdene så vi 
sørger for at de får noget.  
 
De vedtagede ændringer i HB’s forslag til budget vil fremgå af det til årsmødet udsendte 
materiale.   
 

4. Vietnamesisk team (VT) 
Hovedbestyrelsen har efter aftale med VT modtaget et dokument for fremtidens 
samarbejde, dette er gennemgået. KMJ og LN færdig-arbejder vores svar og indkalder VT 
til et samarbejdsmøde. 
  

5. Teamstruktur 
Dette punkt udsættes til et senere møde.  
 

6. Politikker 
Følgende sætninger indsættes (ikke nødvendigvis ordret) i DUK’s alkohol/ryge politik.  
Ledere under 18 år må ikke ryge med mindre lejrchefen har modtaget en skriftlig tilladelse 
fra forældre/værge. 
DUK har 0-tolerance for euforiserende stoffer.  
Hvis ikke politikkerne overholdes kan dette medføre hjemsendelse samt kontakt til 
forældre/værge. Dette er op til lejrchefen. LN har ansvaret 
 

7. Årsmøde 
Hovedbestyrelsen beslutter at årsmødet 2020 bliver virtuelt. Dette årsmøde bliver afholdt 
på 3-4 timer lørdag d. 28. november. 
Vi beslutter at næste normale årsmøde vil være i november 2021. 
Vi opfordrer de delegerede/observatører at mødes i deres lokalforeninger under 
coronavenlige forhold.  
Det virtuelle årsmøde vil blive en komprimeret version hvor HB vælger de 
vedtægtsbestemte punkter: 
HB valg 
Godkendelse af Regnskab, budget, hbs årsberetning  
Valg af arbejdsprogram 
Vedtægtsændringer 
Fastsættelse af kontingent   
Derudover skal årsmødet stemme om arbejdsprogram, samt kåre årets lokalforening, dertil 
har LiT også et punkt.   
 
Vi vil refundere op til 1000 kr pr. tilmeldt lokalforening. Disse penge skal bruges på 
transport, mad og drikke.  
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Sekretariatet vil sørge for assistance til kamera/lyd-udstyr til de lokalforeninger der måtte 
have behov for dette.  
Årsmøde-gruppen arbejder i samarbejde med sekretariatet videre på program og tekniske 
løsninger.   
 
De delegerede og observatører skal melde sig til på hjemmesiden.  
Det bliver meldt ud på sociale medier at årsmødet bliver virtuelt. Dertil bliver der også 
sendt en mere uddybende tekst ud til lokalforeninger pr. mail.  
 
MGR skriver hbs årsberetning færdig, resten af hb godkender pr. mail. 
 
7.1. Årstema 

“Vær glade i håbet” Paulus brev til romerne kapitel 12. LN udarbejder en kort 
præsentationstekst til udsendelse med årsmødematerialet. 

 
8. Møde med Biskoppen 

8.1. Hvilke punkter skal tages op? 
BUP-situationen 
Bil-situationen 

Ovenstående punkt udskydes til næste møde. 
 

9. Punkter til kommende møder 
Drøftelse om aflysning af 2021 sakramentalweekender. 
Teamstruktur. 

 
10. Eventuelt 

Generelle beslutninger opdateres i januar. 
DUK’s julehygge er aflyst.  
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