REFERAT AF HOVEDBESTYRELSESMØDE I DANMARKS UNGE KATOLIKKER (DUK)
TID OG STED
16. juni 2020, kl. 18.30-20.30
Zoom.us og
Sankt Kjelds Gade 3
2100 København Ø

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

DAGSORDEN
1.

Orienteringer (20)
1.1.
Sekretariatet (SEK)
Det ser godt ud med sommerlejr tilmelding, flere lejre er fyldt.
Vores nuværende Bonifatius praktikanter tager hjem følgende datoer:
Greta 20. juni, Franziska 4. juli. Sek køber afskedsgave, LN kontakter MOS
Ny praktikant fra Bonifatiuswerk kommer til august. Han hedder Laurans.
DUF ansøgning sendt rettidigt.
Bonifatius ansøgning står ved magt, men vi beder om pengene til omkostninger jf.
Corona i stedet for til den nu aflyste tur til Det Hellige Land.
Asta har sidste arbejdsdag på sekretariatet d. 24/6.
Lokalforeninger: 6 ud af 29 lokalforeninger har afholdt generalforsamling.
Dags dato har DUK 838 medlemmer.
1.2.

BUP
Der har været Ømstyrelsesmøde. Økonomien ser fin ud.
Michael Knudsen er udnævnt på biskoppeligt mandat, hvorfor vi skal udpege et nyt
medlem fra DUK til styrelsen.
Styrelsen har lavet en liste med ønsker. Kasper går videre og spørger den HB
vedtagede kandidat.
Susanne og Henrik genudnævnes
Ømstyrelsesmøde 13. september, Kbh. De inviterer repræsentanter fra HB til dette
møde. Vi finder repræsentanter til mødet i august.
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2.

Orientering i øvrigt (25)
2.1.
Corona-arbejdsgruppen (Bilag 3)
Corona-arbejdsgruppen har mødtes meget, og har udarbejdet et dokument med
retningslinjer for sommerens lejre. Dette bliver offentliggjort torsdag d. 18/6 til
frivillige og på hjemmesiden. Dokumentet vil blive opdateret løbende.
Den 18/6 er der Coronaformøde for chefer/køkkenchefer/praktiskchefer for alle lejre.
Vi vedtager, at der købes og opstilles et kæmpetelt, så flest mulige aktiviteter kan
være udendørs uanset vejret.
HB sender eventuelle ændringer, som kan sendes til LG.
Der skal sendes en mail ud til alle deltagere/leder ang. udlandsferie op til deres lejr.
HB beslutter: Ingen leder eller deltager må deltage på sommerlejr hvis personen har
været i et af udenrigsministeriet land på listen over lande hvor der frarådes ophold
inden lejren uden 14 dages selvisolering før lejren.
Dertil kommer også, hvis en deltager har været på ferie og ikke overholdt denne
selvisolationsregl, kontaktes forældre og deltageren hjemsendes.
Ved afmelding grundet ferie i et af ovennævnte lande betales deltagergebyret
tilbage.
LG forfatter teksten til udmelding til ledere og tilmeldte og sender til MOS, han
sender den ud hurtigst muligt.
2.2.

Åbning af lokalforeningsaktivitet og sekretariatet
Foreningslivet har fået lov til at mødes til aktiviteter igen. Vi vedhæfter de to
retningslinjer og melder ud, at de gerne må lave aktiviteter igen.
Sekretariatet er ligeledes åbent for frivillige efter aftale med MOS. Sekretariatet
arbejder stadig hjemmefra flere dage om ugen.
2.3
Gloria
Vi har pt. ingen redaktør på Gloria. Næste blad (nr. 5) har Nicoline Olden-Jørgensen
chefradaktøransvaret samt layoutmæssigt ansvar for, på frivillig honoreret basis.

Der arbejdes mellem Nicoline og sekretariatet på at finde en afløser, der skal læres
op og på sigt overtage posten som chefredaktør.
3.

HB’s møde med vietnamesisk team (30)
Vi har holdt møde med VT, og modtaget et referat.
Vi lægger op til en proces, hvor vi gennemgår alle aftaler og retningslinjer for katolsk børneog ungdomsarbejde. HBs VT arbejdsgruppe er sat i bero.
LN kontakter VT.

4.

Stemmeproces v. HB-valg på årsmøde (35) (Bilag 1, 2)
Udskydes til næste møde.
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5.

Punkter til næste møde (5)
Stemmeproces v. HB-valg.

6.

Eventuelt
6.1.
Sommerreception
KMJ, LN og MGR står for det.
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