REFERAT AF HOVEDBESTYRELSESMØDE I DANMARKS UNGE KATOLIKKER (DUK)
TID OG STED
8. august 2020, kl. 10.00-16.30

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

Sankt Kjelds Gade 3
2100 København Ø

GÆSTER
Martin Riis Ottosen-Støtt (MOS)
FRAVÆRENDE
p. Kasper Baadsgaard-Jensen

DAGSORDEN
1.

Orienteringer
1.1.
Sekretariatet (SEK) (20)
p. Kaspers organisatoriske opgaver ligger nu på MOS’ bord for nu.
1.2.

2.

Børne- og ungdomspræsten (BUP)
p. Kasper er på time-out på ubestemt tid.

Orientering i øvrigt
2.1
Vietnamesisk team (5)
LN har været i kontakt med teamkoordinator for VT. De har modtaget alt materiale ang.
samarbejde og fælles spilleregler. De mødes i september hvorefter vi holder et møde.
2.2
Medlemshvervning v/CB (30)
Vi har pt. 1030 medlemmer, hovedbestyrelsen har grundet corona været nødt til at revidere
sine mål om at besøge alle lokalforeninger. HB-medlemmer vil ⅓ af vores lokalforeninger.
Sekretariatet vil holde kontakt med resten af lokalforeninger.
2.3
Tidsløs merchandise v/MGR (10)
Prøver på tidsløst merchandice er kommet.
2.4
DUK-dag v/ CB (10)
Den 6. september er det bispedømmets officielle bededag for børne- og ungdomsarbejde.
I den anledning afholder vi en virtuel DUK-dag. Derudover producerer vi nogle bønnekort
som sendes ud til lokalforeninger som vores unge frivillige kan dele ud for at markere
bededagen.
2.5

Diverse henvendelser (20)
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2.5.1 Efterspørgsel på evalueringsmøde for sommerlejre
Flere af vores ledere har i en fælles mail henvendt sig med et ønske om et
evalueringsmøde med fokus på hvordan vi kom igennem lejrene med corona-virussen.
sekretariatet og corona-arbejdsgruppen har ansvaret. Mødet skal afholdes efter lejrene har
holdt deres eftermøder. Til mødet skal lejrchef, praktisk chef, køkkenchef og lejrchef-føl
samt rep. fra HB/sek deltage. LGR og sek arrangerer. LN svare på henvendelsen.
2.5.2 NUKs årsmøde 18.-20. september
Vi kan desværre ikke deltage. MGR tager kontakt til NUK/SUK om et skypemøde.
2.6
Ømstyrelsesmøde august (5)
LN deltager i styrelsesmøde d. 12. september.
3.

DUK’s struktur
DUK har 5 teams, med frivillige der er med til at organisationens opgaver kører rundt.
Flere af disse teams er underbemandede. Vi starter en proces om optimering af
DUKs struktur.
 B'ere skal tage stilling til, hvordan vi kan optimere strukturen, evt ved en disruption af
H
strukturen
Sekretariatet slår lejrchef/leder-stillingerne op.
HB vælger lejrchef før efterårslejr.
Sekretariatet finder sakramentallejrchefer.

4.

Punkter til næste møde
Årsmøde.

5.

Eventuelt (5)
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