
 

 
REFERAT AF HOVEDBESTYRELSESMØDE I DANMARKS UNGE KATOLIKKER (DUK) 
 

 
Dagsorden 
 
 

1. Indledende bøn (5) 
 

2. Orienteringer fra sekretariatet (20) 
2.1. Foreningsaktiviteter: er fortsat lukket indtil 01.03.2021 (medmindre andet 

udmeldes). Der er fortsat mulighed for at afholde generalforsamling virtuelt: allerede 
én lokalforening har gjort dette, og flere er i fuld gang med at planlægge dem.  

2.2. Digitalt aktivitetskatalog: Dette er under udarbejdelse, men første kladde er snart 
klar til gennemlæsning af HB.  

2.3. Hjemmeside: Den nye hjemmeside forventes klar i løbet af marts. 
2.4. Medlemstal: Grundet COVID-19 er medlemstallet 2021 ikke lige så højt som vanligt 

på nuværende tidspunkt af året, og der skal derfor gøres en ekstra indsats for at 
både fastholdelse og hvervning af nye medlemmer: dette gælder både på nationalt 
og lokalt niveau. MC, KK, AS arbejder videre med en strategi.  

2.5. Ministrantweekend: SEK går videre med at finde en skole med en tilhørende kirke 
til at afholde weekendarragementet.  
 

3. Orientering i øvrigt (45) 
3.1. Opsigelse af DUK’s lokaleleje: Da der kommer flere jesuitter til landet, har 

Jesuitternes kommunitet været nødsaget til at opsige DUK’s lejemål af DUK’s 
sekretariats lokaler. LN og Michael Høier (ansvarshavende for kontakten mellem 
jesuitterne og DUK) finder et møde efter at Martin Ottosen-Støtt er tilbage fra barsel, 
så HB og jesuitterne i samråd kan finde det mest passende alternativ.  

3.2. Kandidat til DUF styrelse og møde i kirkelig gruppering: LN opstiller kandidatur til 
den kirkelige gruppering med henblik på at blive valgt som grupperingens 
repræsentant til DUF styrelse. HB bifalder enstemmigt.  

3.3. Lovforslag om oversættelse af religiøse prædikener: LN tager den med til den 
kirkelige gruppering i DUF.  
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TID OG STED 
20. februar 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) 

     



 

 

3.4. Efterspørgsel på praktisk novice på midilejr: HB godkender. LN kontakter midilejr 
om godkendelse. Hvis øvrige lejre føler behov for at have en praktisk novice med, 
så er de velkomne til at sende en mail til hb@duk.dk.  

 
4. Mødet med VT (45) 

4.1. Et udvalg af HB og VT har holdt møde. De planlægger endnu et.  
 

5. Teamstruktur (60) 
5.1. HB fortsætter arbejdet med en ny frivilligindsats i form af en gruppe, som har til 

hensigt at kortlægge og støtte DUK’s frivillige. Så der på denne måde skabes en 
bæredygtig frivilligkultur i organisationen. KMJ og MGR udarbejder et opslag, som 
organisationen opslår efter godkendelse af HB til næste møde, hvor der uddybes 
hvilke behov der ønskes dækket af førnævnte gruppe samt krav til arbejdsgruppen.  

 
6. Punkter til kommende møder (2) 

6.1. Debat om praktisk-noviceordning til gennemgang og opdatering af generelle 
beslutninger 

6.2. DUK’s politikker 
6.3. Opslag til en revurderet arbejdsgruppe, som skal arbejde med frivilligmotivation og 

ledertræning 
6.4. Opdatering af lovforslag om oversættelse af religiøse prædikener.  

 
7. Eventuelt (5) 

7.1.  
 
 
 

Dette referat er godkendt af alle HB-medlemmer d. 01/03/2021 
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