
 

 
REFERAT AF HOVEDBESTYRELSESMØDE I DANMARKS UNGE KATOLIKKER (DUK) 
 

TID OG STED 
15. februar 2020, kl. 11.00-18.00 
 
Sankt Kjelds Gade 3 
2100 København Ø 

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

  GÆSTER 
Martin Riis Ottosen-Støtt (MOS) 

    FRAVÆRENDE 
Peter Mai (PM), Filip Lazarow (FL), p. 
Kasper Baadsgaard-Jensen (BUP) 
 

 
DAGSORDEN 

1. Orienteringer (20) 
1.1. Sekretariatet (SEK) 

Regnskabet fra 2019 er nu afsluttet. Dette er gennemgået.  
Kim Tais kontrakt er blevet forlænget og han vil arbejde hos DUK frem til 2022.  
DUKs sekretariatet holder lukket i Påsken.   
 

2. Orientering i øvrigt (60) 
2.1 Medlemshvervning 2020 v/ CB (30) 

CB orienterer om medlemshvervningskampagnen. HB beslutter at sætte 30.000kr. af til at sende 
breve ud til potentielle medlemmer. 

2.2 SoMe-retningslinjer v/MGR (10) 
MGR er i gang med at lave retningslinjer for brug af DUKs instagramprofil til ”lokalforenings 
take-over”. HB har givet inputs, MGR arbejder videre.   

2.3 Familieretræte 2020 på Klitborg 
Vi er blevet inviteret til at hjælpe til med Skt. Ansgars Kirkes familieretræte både praktisk og 
økonomisk. Sekretariatet arbejder videre med det.   

2.4 Ny dato for middag med Biskoppen 
Biskoppen har ønsket en ny dato for møde/middag. Vi forslår lørdag d. 7. november.  
LN skriver til Biskoppen og de andre HBere.   

2.5 Biskoppens 25-års bispejubilæum 
DUK er blevet inviteret. Vi giver ham en sej gave. MGR arbejder videre med det. 
 

3. Sommerlejre (180) 
På baggrund af HBs arbejde med SWOT-analyse i efteråret har vi arbejdet med kampagneidéer 
med målet at få fyldte sommerlejre. MGR, FL, KMJ og SEK arbejder videre.   
 

4. Punkter til næste møde (5) 
Intet at berette.  
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5. Eventuelt (5) 
Der er ikke kommet nogle forslag til ændringer til forretningsorden, så den er godkendt og gælder 
fra dags dato. 
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