
 
REFERAT AF HOVEDBESTYRELSESMØDE I DANMARKS UNGE KATOLIKKER (DUK)  
 

TID OG STED    DELTAGERE 

23. marts 2019, kl. 10.00  
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), Trí Nguyễn 
(TN), Klara Møller-Jørgensen (KMJ).  
 
FRAVÆRENDE 
Laura Giraldi (LG), p. Kasper 
Baadsgaard-Jensen (BUP) 

  GÆSTER 
Martin Riis Ottosen-Støtt (MOS) 

 
DAGSORDEN 
 

1. Valg af ordstyrer og referent 
Ordstyrer: CB 
Referent: MR 
Opgaveliste: LN 
 

2. Opfølgning fra sidste HB møde 
2.1. Godkendelse af sidste mødes referat 

Godkendt. 
 

2.2. Gennemgang af opgavelisten 
Gennemgået og opdateret. 
 

3. Orienteringer 
3.1. Forretningsudvalget (FU) 

3.1.1. Opdatering af generelle beslutninger  
HB har gennemgået og opdateret “Generelle Beslutninger”. 
FU er i gang med at udarbejde ansøgninger til forskellige fonde, for at øge indtægter til at 
forbedre arrangementer i DUK. 
 

3.2. Børne- og Ungdomspræsten 
Iab. 
 

3.3. Sekretariatet 
3.3.1. Revision 

Bliver afholdt 6.-10. maj.  
Regnskab er færdigudarbejdet til godkendelse af HB. 
Der står forskellige informationer ang. indhentning af børneattester på DUKs hjemmeside. 
HB beslutter, at der skal indhentes børneattester hvert år for alle frivillige, som deltager på 
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sommerens lejre. Dette tilføjes også i “Generelle Beslutninger.” FU er ansvarlig. SEK retter 
informationer på hjemmeside.  
Sekretariatet er ved at gennemgå kontrakter, og HB beslutter at ligestille barselsforhold 
mellem de to køn. 
 

3.4. Ømstyrelsen (ØS) 
Ømstyrelsen arbejder på at renoverer kirken, og er nu i gang med at udarbejde ansøgninger 
til tilskud. 
CB fremlagde udspil til Mariagrotten, som vil tages op til næste ØS-møde til godkendelse. 
 

4. Orientering fra teams, redaktioner og arbejdsgrupper 
4.1. Ledelsesteam (LT) 

LT arbejde går rigtig fint, og næste arrangement er LLK. 
 

4.2. Kreativt team (KT) 
Iab. 
 

4.3. Vietnamesisk team (VT) 
HB er blevet inviteret til to arrangementer. 
Voksenretræte, 29.-31 marts. LN og CB deltager 
Børne påskelejr. 12.-14 april KMJ og TN deltager. 
 

4.4. Valfarts team (VFT) 
Overnatningstilbud på Åsebakkevalfarten bliver desværre ikke til noget, men der arbejdes 
videre på det, til næste år. 
 

4.5. Lokalforeningernes indsamlings Team (LiT) 
14. april afholdes næste møde. 
 

4.6. DUK OP 
Næste blad bliver beklageligvis en smule forsinket. DUK OP arbejder for at få det udgivet 
hurtigst muligt. 
 

4.7. Fønix 
Iab. 
 

4.8. NKUR 
CB har afholdt møde med SUK og NUK.  
Der ønskes et fælles nordisk arrangement, som kunne afholdes i forår 2021. 
SEK er ansvarlig for at lave et udkast til budget, som kan tages med til møde med SUK og 
NUK. 
 

5. Status på anbefalinger 
Anbefaling 1: Fønix og DUK Op bliver sat sammen og bliver digital, som i fremtiden vil have 
ansvar for mere end at udgive blade, men også at være aktiv på sociale medier. Der 
afholdes møde d. 17. april kl. 17.00 på sekretariatet. 
Anbefaling 16: Lokalforeningen navn eller samlede geografiske 
placering tydeliggøres ved indmeldelse er nu løst. 
Anbefaling 18: MGR og KMJ fremlagde udspil til “Tvivlsforum”, som skulle være et lille 
arrangement af 1,5 times varighed, men udlæg fra en præst eller gejstlig, efterfulgt af 
samtale med de deltagende. Størrelsen på grupperne skulle være max. 15 personer. 
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6. Vision 2023 - Delmål 2019 v. MOS 

MOS fremlagde et visionsoplæg med tilhørende spørgeskema omkring DUKs fremtid til 
2023. 
Delmål er at have 90 % af lokalforeninger repræsenteret på årsmødet. 
Delmål er at alle lokale og nationale arrangementer med overnatning, inklusiv HB-weekend 
møder, at morgen- og aftenbønner er en integreret del af lejren. 
HB ønsker et oplæg omkring lokalforeningernes almene aktivitetstilstand til næste 
HB-møde. KiT er ansvarlig. 
Alle lokalforeninger skal have en plakat med arbejdsprogram og vision hængende i kirken. 
 

7. Indkommen post, invitationer og henvendelser 
7.1. Evaluering af Verdens ungdomsdagene, Lasse Noval 

Jf. punkt 9. 
 

7.2. Important messages from Caritas Europa, Jann Sjursen  
7.3. Tak, Jann Sjursen 
7.4. Welcome to PISARA, FIMCAP 

LN sender et overbliksnotat over hvad FIMCAP laver. 
 

7.5. FYI: The Young Citizens Dialogue of the Future of Europe in Sibiu 8 May, 
FIMCAP 

Christine inviteres til møde lørdag d. 24. august. LN er ansvarlig. 
 

7.6. Mulighed for indsupplering til Tipsudvalget 
 

8. Afholdte arrangementer og møder 
8.1. Firmelsesweekender 

Jf. pkt. 10 
 

9. Evaluering af World Youth Day 
Udskydes til næste HB-møde. 
 
10. Evaluering af årets sakramentalweekender  
SEK er ansvarlig for indhentning af alle evalueringer til næste HB-møde. 
LT udarbejder et sammendrag af evaluering til præsentation for HB. MOS tager kontakt. 
 
11. Kommende arrangementer 

11.1. Firmelsesweekend Midt (5.-7. april) 
 
12. Kommende møder 
HB har planlagt kommende møder i sidste halvdel af 2019, der som udgangspunkt afholdes 
på DUKs sekretariat: 
24. aug. kl. 10.00 
20.-22. sept. weekendmøde. 
26. okt. kl. 09.00 med efterfølgende møde med Biskoppen. 
7. dec. kl. 10.00 til konstituerende HB møde. 
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13. Punkter til næste møde 
13.1. Introduktion til Trello v/PM 
13.2. Tidsbegrænsning på mødepunkter 
13.3. Evaluering af World Youth Day 
13.4. Evaluering af årets sakramentalweekender  
13.5. Diskussion ang. rejsemåder i DUK 

 
14. Eventuelt 
 
 
 

 
 


