REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT HOVEDBESTYRELSESMØDE I DANMARKS UNGE
KATOLIKKER (DUK)
TID OG STED
14. november 2020
Kl. 11.00-15.00
Sankt Kjelds Gade 3
2100 København Ø
og
Zoom.us

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

DAGSORDEN
1.

Orientering fra sekretariatet (20)
1.1.
Medlemstal
Vi har pt 1500+ plus medlemmer.
25 ud af 29 lokalforeninger har afholdt deres generalforsamlinger.
Martin går på barsel pr. 1. december. Minh Chau overtager Martins økonomiske
opgaver. Kim overtager Martins opgaver vedr. HB og teams.
Sekretariatet er stadig lukket for frivillige og dette gælder indtil myndighederne
melder noget ud.

2.

Orienteringer i øvrigt (30)
2.1.
Invitation til European Youth Pilgrimage Meeting
Denne invitation takker vi nej til. LN kontakter
2.2. International Online Meeting “From Panama to Lisbon − Called to Missionary
Synodality”
LN og MOS deltager til dette møde.
2.3. Årsmøde-update
Forretningsordenen for årsmøde er blevet opdateret så denne passer til online
årsmøde.
HB har på baggrund af Kims anbefalinger valgt vinderen af årets lokalforening.
Dette ville blive offentliggjort på årsmøde.

3.

Beslutning om aflysninger af sakramentalweekender 2021 (20)
Grundet corona aflyser vi alle sakramentalweekender 2021. Sekretariatet melder dette ud
til lokalforeninger og sogne.
HB beslutter at “give” et engangs beløb pr. sakramentalhold pr. lokalforening så
lokalforeningen kan lave et arrangement til deres firmander/1. kommunikanter i stedet for
sakramentalweekend. Dette beløb skal lokalforeningen ansøge om at modtage fra
sekretariatet. Sekretariatet går videre med det.

4.

Orienteringer fra diverse arbejdsgrupper (60)
HB har gennemgået årets opgaver.
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5.

Evaluering af HB-år 2020 (30)
Corona har udfordret DUK’s arbejde, hvilket dette HB-år bærer præg af.
Der foreslås at der sættes tovholder på arbejdsgrupperne og at arbejdet bliver sat ind i en
fælles opgaveliste.
Positivt at møderne er kortere og temabestemt, således at vi går i dybden med et emne pr.
møde.
Leas plan om fokus på bestyrelsesudvikling har grundet corona ikke kunne lade sig gøre.
Weekendmøderne skal prioriteres. Det var fedt vi var i escape room.
Der skal være fokus på mødernes arbejdsformer.
Det var godt at vi tog forventningsafstemning op flere gange i løbet af året.
Dejligt at dagsorden kom i god tid.
Flere lørdagsmøder ude i landet og ikke kun i Kbh.
Vores zoom-møder har været gode, dette kan tænkes ind i hverdagsaftensmøder.
Mentor-mentee ordning for nye HB-medlemmer.

6.

Møde med Biskoppen (15)
Vi vil gerne tale med Biskoppen om vores børne- og ungdomspræst-situationen.
Vi vil ønske et økonomisk tilskud fra Bispedømmet. På trods af corona har vi stadig aktive
lokalforeninger landet over.
Tak til Biskoppen for medvirken i vores masse-udsendelse-medlemsbrev.
Medlemstal.

7.

Eventuelt (5)
7.1.
HB sidder fysisk sammen i København til årsmødet d. 28. november.
7.2.
Næste møde er konstituerende møde d. 12. december.
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