REFERAT AF HOVEDBESTYRELSESMØDE I DANMARKS UNGE KATOLIKKER (DUK)
TID OG STED
19. september 2020, kl. 10.00-14.00
Zoom.us
og
Sankt Kjelds Gade 3
2100 København Ø

DELTAGERE
HOVEDBESTYRELSEN (HB)
Lea Uhlott Noval (LN), Christopher Bonde
(CB), Kevin Kjeldsen (KK), Klara
Møller-Jørgensen (KM), Peter Mai (PM),
Laura Giraldi (LG), Martha Gomes Ryom
(MGR)
GÆSTER
Martin Riis Ottosen-Støtt (MOS)
FRAVÆRENDE
Filip Lazarow (FL),

DAGSORDEN

1.

Orienteringer (20 min)
1.1.
Sekretariatet (SEK)
MOS holder ferie. Sek er lukket jf. corona-retningslinjer.
Det går langsomt med at nå medlemsmålet. Vi er pt. på 1167.
Tidligere har vi haft diskuteret et brev fra biskoppen og DUK til alle husstande.
Dette vil koste 40.000 kr mere end budgetteret. Hovedbestyrelsen godkender
denne ekstra udskrivning til i alt 70.000 kroner.
Sek sørger for at arbejdet med brevet bliver igangsat.
Kasper Baadsgaard er ikke længere præst og DUK er derfor uden børne- og
ungdomspræst. Vi takker Kasper meget for hans engagement og vejledning
gennem årene.

2.

Orienteringer i øvrigt (30)
2.1 Sommerfest v. Martha
Det gik godt. Til næste år skal konceptet gentænkes, så der er flere aktiviteter for vores
frivillige og gives en officiel tak.
2.2 Ungdommens Folkemøde med Caritas
Vi er blevet inviteret af Caritas til at stå med dem i en stand ved ungdommens folkemøde
som afholdes d. 11. november.
Vi melder desværre pas i denne omgang grundet en kort deadline og det er uspecificeret
hvad DUK skal bidrage med. LN kontakter.
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3.

Forventningsafstemning (20)
iab.

4.

Fremtidige arrangementer under covid-19 (60)
7.-9. klasse er blevet aflyst.
I resten af 2020 har vi følgende arrangementer: efterårslejr, VT’s årlige sammenkomst,
formøder for årsmøde og DUK’s årsmøde.
Der er lige nu uklare retningslinjer fra myndighederne vedr. foreningsliv.
Hovedbestyrelsen beslutter at aflyse efterårslejr.
Sek. arbejder videre med online ledertræning.
Formøder for årsmøde gøres ligeledes online.
Årsmøde: Vi afventer og træffer beslutning på næste møde.

VT’s årlige sammenkomst: Denne ligger i slut oktober, hvorfor det ikke er nødvendigt at
aflyse lige nu. LN tager kontakt til VT og taler med dem om dette arrangement.
HB’s oplæg er at vente til d. 4. oktober for at se på coronaspredning og følge myndighedernes
retningslinjer der kommer denne dato.
Lokalforeninger: HB ser det ikke nødvendigt at lokalforeninger aflyser deres arrangementer. Dog
skal de kunne garantere at de følger myndighedernes retningslinjer.
LN melder ud til lokalforeningerne.
5.

Årsmøde v. arbejdsgruppe (Bilag 1, 2, 3, 4) (120)
3.1 Stemmeproces til HB-valg
Vi har undersøgt mulighederne for en anden stemmeproces til valg af hovedbestyrelsen.
HB beslutter at beholde prioriteringsmetoden til HB-valg.
3.2 Arbejdsproces med arbejdsprogram
Arbejdsgruppen fremlagde arbejdesprocessen. Denne er godkendt.
3.3 Afstemning af arbejdsprogram
Afstemingsmetode er fremlagt. Denne er godkendt.
3.4 Arbejdsprogram
HB har haft en diskussion om arbejdet med arbejdsprogram.
HB har vedtaget et forslag til arbejdsprogram.
3.5 Formandens og bestyrelsens beretning
Vi vil gerne spare tid på årsmødet. HB diskuterer hvorvidt beretningerne kan skæres væk.
Formandens og bestyrelsens beretning forbliver en del af programmet.
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3.6 Program for årsmøde
SEK finder en stemmetæller så Martin kan være med til budget-punktet.
Under dette punkt: Mødepunkt 11 fortsat + punkt 16 tilføjes der budgetopfølgning.
Programmet er vedtaget.
6.

Punkter til kommende møder (5)
Årstema
Børne- og ungdomspræst situationen
Lokalforeninger/medlemstal

7.
Eventuelt (5)
Laura skal på barsel, hvorfor der skal findes en ny teamkoordinator i lokalforeningernes
indsamlingsteam.
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