REFERAT AF HOVEDBESTYRELSESMØDE I DANMARKS UNGE KATOLIKKER (DUK)
TID OG STED
30. januar 2021 kl. 10.00-14.00
Sted: Zoom-meeting (virtuelt)

DELTAGERE
HOVEDBESTYRELSEN (HB)
Lea Uhlott Noval (LN), Kevin Kjeldsen (KK),
Klara Møller-Jørgensen (KMJ), Martha
Gomes Ryom (MGR), Filip Lazarow (FL),
Kathrine Møller Rendboe (KR), Anthony
Sangano (AS), David Stelsberg (DS)
GÆSTER
Kim Tai (KiT), Minh Chau Tran (MCT)

Referat
1.

Indledende bøn (10)

2.
-

Godkendelse af referat fra sidste møde (5)
Referat godkendes af HB - fremadrettet vil det figurere i slutningen af referatet, hvornår
dette er sket efter tilbagemeldinger fra ALLE hovedbestyrelsesmedlemmer.

3.

Orienteringer fra sekretariatet (10)
3.1.
KiT orienterer omkring lokalforeningsarbejdet og oplyser, at lokalforeninger indtil d.
31. juni 2021 ekstraordinært må afholde virtuelle generalforsamling, medmindre
fysiske generalforsamlinger er tydeligt påkrævet i vedtægterne. Dette er
umiddelbart ikke gældende for DUK’s lokalforeninger, så KiT fortæller, at der er fin
mulighed for at afholde disse rettidigt - dette bliver koordineret med KiT.
3.2.
Aktivitetskalenderen er godkendt af HB og udsendt.
3.3.
SEK er i dialog med kateketer og menigheder omkring mulighed for øget
aktivitetstilskud (når det er muligt på forsvarlig vis at genåbne igen) samt den
generelle velvære i menighederne.
3.4.
SEK orienterer om puljer og kontingentopkrævning. SEK opfordrer til, at alle
medlemmer tjekker spam-filter i tilfælde af udebleven opkrævning - eller kontakter
SEK for hjælp.
3.5.
SEK er i gang med at indsamle adgang til lokalforeningsgrupper på Facebook for at
øge berøringsfladen med så mange af organisationens medlemmer som muligt.
3.6.
Status på sommerlejre
- Tilmelding til lejrene går godt. Der er stadig fint med ledige pladser. Alle
lejrcheferne er fundet.

4.

Orientering i øvrigt (30)
4.1.
Møde med Christian Noval
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-

4.2.

4.3.

4.4.

HB er i dialog med f. Noval om at optegne og udrede behovet for gejstlig
støtte i organisationen i manglen på en Børne- og Ungdomspræst.
Open call: DUF Uddannelsesråd søger medlemmer
- Et HB-medlem har udvist interesse, og der opfordres naturligvis til at søge
denne mulighed.
Flytte ministrantweekend
- Af forsigtighedsprincip flytter vi ministrantweekenden yderligere. Lejrchef og
SEK aftaler ny dato formentligt efter sommerferien og undersøger, om det
eventuelt er muligt at booke Ømborgen til arrangementet.
Opdatering om vietnamesisk team
- LN gør status over VT og der vil blive afholdt møde snarest muligt.
(KiT og MCT fratræder mødet ved slutning af pkt. 4)

5.

Årsmødeevalueringer (30)
- Generelt er der kommet positive tilbagemeldinger på det virtuelle årsmøde.
Der var efterspørgsel på mulighed for at snakke sammen på kryds og tværs
i mindre grupper: fx breakout-rooms på Zoom. Dette bakker HB op om, og
vil gerne undersøge, hvis virtuelt årsmøde skal anvendes igen fremadrettet.

6.

Vision 2023 og delmål 2021 (30)
Bestyrelsen skal komme med nogle konkrete delmål for 2021, som vi kan forholde os til i
løbet af året.

-

-

7.

Punkter, som har været oppe til refleksion og debat, og som vil tages med videre, når der
skal målsættes fokus- og arbejdsgrupper fremadrettet:
2021 medlemmer i 2021
90% af lokalforeningerne skal deltage på årsmødet
Spørgeskemaundersøgelse om motivation blandt organisationens frivillige, hvor der vil
være mulighed for opfølge på informationerne/dataen fx med et halvt års mellemrum (vil
blive drøftet på næstkommende bestyrelsesmøde)
Muligheden for at der, så vidt muligt, vil være en HB-repræsentant med til alle
lokalforeningers generalforsamling
Trospleje (fællesbøn): synliggørelse af troen fx ved hjælp af SoMe tilbud af virtuel
rosenkrans eller en virtuel aftenbøn, som er kontinuerligt, så der gives et tilbud om et fast
religiøst indslag i hverdagen - især vigtigt nu, hvor det ikke er muligt for os at mødes.
Ansvarsopgaver (60)
Under dette punkt kigger vi på de ansvarsopgaver som ikke blev udført sidste år og hvilke
opgaver der skal løses i år. Vi skal brainstorme på arbejdsprogrammet og se hvilke input
lokalforeningerne har budt ind med. Alle bestyrelsesmedlemmer skal komme med mindst
ét område eller en opgave, som de ønsker at beskæftige sig med i årets løb.
Arbejdsopgaver bliver fordelt i internt dokument.
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8.

Punkter til kommende møder (5)
- pkt. 6 - vision og delmål: spørgeskemaundersøgelse af frivillighed

9.

Eventuelt (10)
9.1.
Flytte HB-mødet i april
- Bliver rykket til lørdag d. 27. marts kl. 10
9.2.
HB-weekendmøde i februar
- Bliver lavet om til et heldagsmøde lørdag d. 20. februar kl. 10 (virtuelt)

Dette referat er godkendt af alle HB-medlemmer d. 15/02/2021
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