
 

 
REFERAT AF HOVEDBESTYRELSESMØDE I DANMARKS UNGE KATOLIKKER (DUK) 
 

 
DAGSORDEN 
 
 

1. Orienteringer  
1.1. Børne- og ungdomspræsten (BUP) (10) 

Intet at berette. 
1.2. Sekretariatet (SEK) (40) 

SEK holder møder hver onsdag. Kontoret er fortsat fysisk lukket.  
Der er ikke meget at se til grundet corona-situationen. 

1.2.1. Ansættelser 
Minh Chau og Zofia har sidste arbejdsdag 31.5. Tak for nu, vi ønsker jer 
held og lykke fremover. 

 
2. Orientering i øvrigt  

2.1 Kreativt team v. MGR (20) 
KT kommer med opfølgende oplæg til tidsløst merchandise.  
KT bestiller én af hver og viser det til næste HB-møde, beslutningen træffes efterfølgende.  

2.2 Ny sangbog v. LN (20) 
LN er i gang med at lave en ny sangbog i forbindelse med DUKs 75 års jubilæum. 
LN og MGR har holdt møde med pastoral centret (PC). PC vil søge fonde til at få den lavet.  
DUK afholder udgifterne til arbejdsweekends ifb. med produktion af sangbogen.  
LN vender tilbage med budgetforslag.   
 

2.3 Retningslinjer for DUKs sommerlejre 2020 under covid-19 (Bilag 1, 2) (30) 
LN har sendt retningsliner ud til lejrcheferne.  
MOS er i gang med at udarbejde konkrete retningslinjer til lejrene i samarbejde med fagpersoner.   
Der foreslås at nedsætte en arbejdsgruppe af fagpersoner, der udarbejder anvisninger, vi kan 
arbejde ud fra.  
Denne gruppe nedsættes. LG er ansvarlig på vegne af HB for gruppen.  
MOS har udarbejdet en mail til tilmeldte/forældre, ledere og chefer, som forklarer hvor langt vi er i 
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TID OG STED 
2. maj 2020 kl. 12.00-18.00 
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processen vedr. sikkerhed på vores sommerlejre.  
MOS sender den ud.  

2.4 World Youth Day (WYD) (20) 
WYD er blevet rykket til 2023.  
Vi har lavet et stillingsopslag for at finde en lejrchef til WYD. Denne tages ned/annulleres, MGR 
har ansvaret for at melde dette ud på SoMe. 
Vi slår det op igen primo 2021. MOS skriver til ansøgere og meddeler dette.  
 

3. Budget 2021 v. arbejdsgruppe (60) 
HBs budget-arbejdsgruppe fremlægger første budgetforslag. Dette diskuteres.  

 
4. Lederbetaling på udenlandske arrangementer v. arbejdsgruppe (30) 

HB har udsendt et spørgeskema til de frivillige om hvorvidt, der skal være betaling for 
ledere på internationale arrangementer. Disse besvarelser kommer med i HBs beslutning. 
HB vedtager at fra 2021 skal alle ledere på internationale arrangementer betale 50% af 
deltagergebyret dog max 4.000 kr. (På nuværende tidspunkt planlagte arrangementer går 
fri af denne regel. (Indien og Cambodja))  

 
5. HBs mødekalender efterår 2020 (20) 

8. august kl. 10-18 
19. september kl. 10-18 
23.-25. oktober 
14. november kl. 10 - 16 MØDE MED BISKOPPEN efterfølgende.  
12. december kl. 10 - konst. og julefrokost.  
 

6. Punkter til næste møde 
Budgetforslag til sangbøger.  
Vi skal tale brug af DUF støtte på organisation/struktur møde.  
 

7. Eventuelt (10) 
DUK ændrer navn på instagram til: Danmarks Unge Katolikker 
Tak for “påske-tak” fra Caritas.  
CB sidder i DUFs Covid-19 nødpulje, på vegne af DUK. 
 

8. Godkendelse af referat (10) 
 

 
 

 
2 af 2 

REFERAT AF HOVEDBESTYRELSESMØDE 02-05 2020 
DANMARKS UNGE KATOLIKKER · SANKT KJELDS GADE 3 · 2100 KØBENHAVN Ø · TLF. 39 20 20 79 · duk@duk.dk  · www.duk.dk 

mailto:duk@duk.dk
http://www.duk.dk/

