
 
REFERAT AF HOVEDBESTYRELSESWEEKENDMØDE I DANMARKS UNGE 
KATOLIKKER (DUK)  
 

TID OG STED    DELTAGERE 

13.-15. september 2019  
Skt. Kjelds Gade 3, 2100 København Ø. 
 
Fredag:  
Aftensmad kl. 19 
Mødestart kl. 20 
Lørdag: 
Mødestart kl.09 
Søndag:  
Messe kl. 11 
Møde med Øm styrelsen kl. 12-14 
HB fortsat (på sek) kl. 14.30-18.30 

  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), Klara 
Møller-Jørgensen (KMJ). Trí Nguyễn (TN) 
 
 

  GÆSTER 
Martin Riis Ottosen-Støtt (MOS), 
Christine Ravn Lund (FDF).  

 
DAGSORDEN 
 

1. Valg af ordstyrer og referent (Fredag, 5) 
Ordstyrer: CB 
Referent: LN 
Opgaveliste: MGR 
 

2. Opfølgning fra sidste HB møde (Fredag, 15) 
2.1. Gennemgang af opgaveliste 

Opgavelisten blev gennemgået. 
 

3. Orienteringer (Fredag, 45) 
3.1. Børne- og Ungdomspræsten 

Der ligger program klar til efterårslejren på duk.dk og årstemaet 2020 bliver 
arbejdet med dér. 
Kasper opfordrer til at HB kontakter ham, hvis de har idéer eller forslag 
mellem HB-møderne. 

3.2. Sekretariatet 
3.2.1. Gloria 

Første udgave er udkommet, men der er desværre ikke kommet 
meget feedback. 
Zofia og sekretariatet holder møde med “digital publishing” om 
hvordan Gloria kan se ud og kan digitalt. 
Zofia har frie rammer til at lege med bladet inden for de allerede 
opsatte økonomiske rammer. 

3.2.2. Medlemsregistrering 
Det nye medlemsregistreringssystem er oppe på duk.dk. Her kan man 
online betale sit medlemsskab. 

3.2.3. Nemoa 
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Der er kommet officiel udmelding om, at Nemoa lukker.  
3.2.4. Bonifatius praktikanter 

Greta og Franziska er kommet. De kommer på diverse arrangementer i 
løbet af deres ophold.  

3.2.5. Danske praktikanter fra Institut Sankt Joseph 
Det bliver hyggeligt. 

3.3. Ømstyrelsen 
HB har møde med Ømstyrelsen søndag d. 15. september. 

 
4. Orientering fra teams (Fredag, 20) 

4.1. Ledelsesteam (LT) 
Efterårslejr bliver anderledes. Nikolaj Noval er ikke længere en del af teamet. 
CB skriver en takkemail. 
I hovedbestyrelsens forslag til budget 2020 budgetteres der ikke med Lejr 
Ledelses Kursus (LLK). 
Der arbejdes på at finde lejrchefer til sakramentalweekender 2020. 
I teamet tales der, om hvorvidt man skal kunne ansøge om at blive leder såvel 
som lejrchef på div. arrangementer - ikke på sakramentalweekender. 
Mentor/mentee-ordningen fungerer ikke som ønsket, men er et skridt mod en 
bedre evalueringskultur i DUK. 
HB skal overveje hvad de vil med teamet. 

4.2. Kreativt team (KT) 
MGR arbejder på at finde en dato for et møde med teamet, Zofia og andre 
relevante personer. Dette møde skal handle om, hvad der skal ske i teamet. 

4.3. Vietnamesisk team (VT) 
De havde møde d. 6.-8. september. 

4.4. Valfarts team (VFT) 
Minhanh Tran og Natalia Sandra-Kuk ønsker at være medlemmer. HB 
godkender det.  

4.5. Lokalforeningernes indsamlings Team (LiT) 
Intet at berette (iab). 

4.6. Gloria 
Vi beklager fejlene i bladet. 
Har man feedback til bladet, kan man skrive til duk@duk.dk. 

 
5. Oplæg fra FIMCAP (Lørdag, 60) 

Christine Ravn Lund fra FDF holdte en kort oplæg om hvad FIMCAP er og hvad FDF 
får ud af det. Mange tak for oplægget og besøget. 
MGR og LN finder ud af hvad det vil koste at sende deltagere på FIMCAP world 
camp og andre arrangementer. 

  
6. Årsmøde (Lørdag, 420) 

6.1. Program 
CB laver program. 

6.2. Anbefalinger  
HB gennemgik anbefalinger. 

6.3. Praktisk 
Forhåbentligt er sommerkirken klar indvendigt til brug. 
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6.4. Årstema  
HB har valgt årstema for 2020. 

6.5. Vedtægter 
MR og TN skriver HB’s forslag til vedtægtsændringer. 

6.6. Poster på årsmøde 
Rasmus Arbirk er køkkenchef og Lasse Noval er praktisk chef. 
Sekretariatet finder en dirigent. 

6.7. Årsberetninger 
MGR og LN laver og præsenterer HB årsberetning på årsmødet. 

6.8. Arbejdsprogram 
Diverse temaer er blevet diskuteret og det er besluttet at arbejdsprogrammet 
tager udgangspunkt i visionen. 
MGR, LG og KMJ laver forslag til arbejdsprogram med deadline 23. 
september. 

 
7. Budget 2020 (Søndag, 180) 

7.1. Aktivitetsoversigt 2020 
MOS aflyser vores Ømbooking i weekenden planlagt til LLK samt nytårslejr. 

 
8. Møde med Øm styrelsen (Søndag, 120) 

Separat referat. 
 

9. Indkommen post, invitationer og henvendelser (Fredag, 5) 
Iab 

 
10. Kommende møder og arrangementer (Fredag, 5) 

10.1. Efterårslejr 
10.2. Formøder for årsmøde i hhv. øst og vest 
10.3. Tro og tvivl d. 24. september 
10.4. Møde og middag med Biskop Czeslaw 

HB skal tale om DUKs økonomi og medlemsvervning.  
 
11. Punkter til næste møde (Søndag, 5) 

11.1. Budget 
11.2. VT 
11.3. Digitalisering af Gloria 
11.4. Revision af HBs arbejdsgange 

CB og MOS laver forslag. 
 
12. Eventuelt (Søndag, 5) 

HB ønsker at de blive orienteret efter møder, hvor der har deltaget 
HB-repræsentanter. 

 
  

 
 


