REFERAT TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE I DANMARKS UNGE KATOLIKKER
TID OG STED
8. maj 2021 kl. 10.00-15.30
Sted: Zoom-meeting (online)

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)
FRAVÆRENDE
David Stelsberg (DS)

Referat
Ordstyrer: KK
Referent: LN

1.

Indledende bøn (5)

2.

Orienteringer fra sekretariatet (10)
Orienteringen foregik skriftligt.
HB ønsker ikke en gennemgang af regnskab 2020.
HB ønsker at sende en etårig ansøgning til DUF tipsmidler grundet lavt medlemstal.
HB har drøftet muligheden for at investere dele af DUK’s midler. Dette har HB ikke ønsket
at gøre.

3.

Orientering i øvrigt (20)
Invitation fra Himmelske Dage i Roskilde 2022 (bilag 3)
3.1.
HB ønsker at deltage med et indslag. LN melder tilbage til Himmelske Dage. Dette
tages op på et senere møde, hvor indslaget planlægges.
Opfordring til at lave et arrangement til Himmelske Dage i 2022 (bilag 4)
3.2.
HB støtter et arrangement i forlængelse af Himmelske Dage 2022 og sekretariatet
finder en lokal i Roskilde til at varetage posten som lejrchef.
DS har fået plads i nødpuljeudvalget i DUF, tillykke
3.3.
DUK sender ingen repræsentant til DM i debat
3.4.
Ny hjemmeside
3.5.

4.

Nye sekretariatslokaler (30)
DUK’s sekretariat flytter til Jagtvej på Østerbro i København. Arbejdsgruppen arbejder på
hvordan lokalerne skal se ud og alt det praktiske omkring flytningen.
Dertil forventes der, at lokalerne indvies til sommerfesten, hvor alle er inviteret.

1 af 2

REFERAT AF HOVEDBESTYRELSESMØDE 08-05-2021

DANMARKS UNGE KATOLIKKER · SANKT KJELDS GADE 3 · 2100 KØBENHAVN Ø · TLF. 39 20 20 79 · duk@duk.dk · www.duk.dk

5.

MUS Martin og fremtiden. (45)
LN orienterede om den afholdte MUS med Martin.
HB ønsker at forlænge Martin med en ikke-tidsbegrænset kontrakt fra den nuværende
kontrakts udløb i januar 2022.

6.

Politikker (45)
Den nye trivsels- og samværspolitik er gennemgået og der har været diskuteret hvorledes
der måtte drikkes alkohol for ledere efter endt program på arrangementer. Diskussionen
endte i, at den del af politikken står uændret.
Arbejdsgruppen arbejder videre med formulering og sørger for, at politikken er klar til
lejrledelseskursus, hvor arbejdsgruppen vil fremlægge denne.

7.

Stillingsbeskrivelse til nyt team samt efterårslejr (60)
Stillingsbeskrivelsen er gennemgået og rettes til, hvorefter den offentliggøres.
KMJ, FL og AS planlægger ledertræning i samarbejde med Martin.

8.

Budget 2022 (30)
Tilføjelser til budget:
- Himmelske Dage
- Arrangement i forlængelse af Himmelske Dage
- Nytårslejr
- Skitur 18+

9.

Anthonys underholdning (20)
Udskydes til næste møde.

10.

Midtvejsevaluering - opfølgning på forventningsafstemning. (30)
HB opdaterede den interne forventningsafstemning i internt dokument.

11.

Punkter til kommende møder
Datoer for kommende HB-møder.
Planlægning af Himmelske Dage i Roskilde 2022.

12.

Eventuelt (5)
- Dato for sommermiddag (erstatning for julefrokost)
Punktet udskydes til næste møde.
- Lokalforeningsstormøde (budget)
Punktet besluttes over mail.

Dette referat er godkendt af alle HB-medlemmer d. 11/05/2021
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