REFERAT AF HOVEDBESTYRELSESMØDE I DANMARKS UNGE KATOLIKKER (DUK)
TID OG STED
6. april 2020 kl. 10.00-14.00
Zoom.us

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

DAGSORDEN
1.

Orienteringer
1.1.
Børne- og ungdomspræsten (BUP) (10)
Henrik Knudsen er blevet formand for Ømstyrelsen, Thomas Borup er gået af.
LN sender takkemail til Thomas Borup
1.2.
Sekretariatet (SEK) (15)
MOS tilbage fra fædreorlov. Tillykke med baby.
Kims nyhedsbrev er udkommet. På DUK.dk, ved log in, kan man melde/framelde
sig det. Hvis nogen har noget til nyhedsbrevet kan man skrive til Kim.
Esau Kallan er startet på sekretariatet 4.marts. Esau har ansvaret for sociale
medier.
DUK har lige nu 710 medlemmer.
Budgetopfølgning 1. kvartal bliver færdigt i denne uge. Vi har indtil nu brugt færre
penge end budgetteret.
Familielejr er fuldt booket.
De andre sommerlejr følger også ok med.
Børnelejr 17, Midilejr 26, Maxilejr 23, Juniorlejr 5
Sekretariatet arbejdet i samarbejde med frivillige på at få lejrene fyldt.
Hver onsdag holder sekretariatet møde over skype.

2.

Orientering i øvrigt
2.1 Tidsløs merchandise v. MGR (15)
Antimo og Martha har lavet et oplæg til tidsløst merchandice, de arbejder videre med
spreadshop som leverandør. De vender tilbage.
2.2 Vietnamesisk team (20) (Bilag 2)
LN orienterer.
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2.3 Gloria
Stephanie Sand og Feza Shomari godkendes som nye Gloria medlemmer.
3.

DUK i Corona-tider
3.1 Ministrantweekend (15)
Ministrantweekend er aflyst.
3.2 Henvendelse fra DUF 25. marts (15)
LN orienterer.
3.3 Fælles virtuelle sammenkomster (20)
Forslag: Køb abonnement hos Zoom så ledere og lokalforeninger kan afholde
møder/arrangementer. Vedtaget. Sekretariatet arbejder videre.
3.4 Afbooking af Ømborgen (20)
Ved aflysning af arrangementer på Ømborgen skal man senest aflyse 14 uger før for at
kunne få delvist depositum tilbage. HB har ønsket ved styrelsen at denne deadline kunne rykkes
til 11 uger før, grundet Coronakrisen.
Styrelsen vurderede ikke at deadlinen skulle gøres mindre. De vil gerne komme frem til en god
løsning for alle. Martin går videre for at få en aftale i hus med styrelsen så både DUK og
Ømborgen kommer lettest i denne krise.
4.

Evaluering af HBs arbejdsgange og forventningsafstemning (Bilag 1) (45)
HB evaluerer arbejdsgangen og forventningsafstemningen.

5.

Lederbetaling på store/udenlandske arrangementer (45)
Nedenstående skal sættes i høring frem til næste møde BUP, KK, FL og CB kigger på det.
Beslutningsudkast:
Der indføres l ederbetaling på udenlandske arrangementer. Lederne betaler 50% af
deltagergebyr max 4000 kr. Dette gælder fra alle endnu ikke planlagte arrangementer.
(Lourdes 2020, Hellig Land 2020, Indien 2021, Cambodja 2020 går fri for denne regel)

6.
Punkter til næste møde
Lederbetaling
7.

Godkend referat

8.

Eventuelt (5)
8.1.
DUF, Verdensmålsakademiet
Hvis man vil høre mere kan man tale med MOS
8.2.
8.3.

DUF, EU-ungdomsdelegat
Der er orienteret.
Hjemmeside: Sek undersøger muligheden for at oversætte hjemmesiden til andre
sprog.
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