REFERAT AF HOVEDBESTYRELSESMØDE I DANMARKS UNGE KATOLIKKER (DUK)
TID OG STED
27. marts 2021 kl. 10.00-15.00
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
Martin Riis Ottosen-Støtt (MOS)

Dagsorden

1.

Indledende bøn (5)

2.

Orienteringer fra sekretariatet (45)
2.1.
Medlemshvervning (mål 2021): Dette vurderer sekretariatet bliver problematisk med
et land, som stadig er nedlukket. Derudover kræver det ressourcer, som egentligt
var tiltænkt at blive dækket af Minh Chau, som afslutter ansættelse i medio april.
Arbejdsgruppen er bevidst om, at målet med 2021 medlemmer i 2021 er et højt
sats - men ønsker stadig at arbejde imod dette. Derfor fastholder arbejdsgruppen
målet - og bruger dette som motivationsfaktor til indsatsen. Pt. har vi 509
medlemmer, hvoraf 441 er under 30 år.
2.2.
Investering af DUK’s formue: Da renten pt er i negativ, så er der overvejelser om
hvorvidt der skal investeres i lavrisiko investeringsvirksomhed med etik
udmærkelse for at eliminere tabet af formuen netop pga. af den negative rente.
Intentionen er at gå i nul - skulle der alligevel genereres et overskud, ville
overskuddet blevet doneret til godgørende formål, da pointen er at udligne et tab
og ikke generere overskud. Punktet gentages ved næste møde.
Ny hjemmeside: Hjemmesiden er snart klar. Der skal korrekturlæses: Esau
2.3.
indhenter tilbud til dette.

3.

Orientering i øvrigt (30)
Kirkeligt grupperingsmøde: LN opstillede kandidatur, men blev desværre ikke valgt
3.1.
ind. Der er blevet udvalgt to repræsentanter til DUF’s styrelse, som så skal vælges
ind ved næste periode.
DM i debat: LN prikker Asta på skulderen og hører ad, om hun er interesseret.
3.2.
Indsupplering i DUF nødpuljeudvalget): DS opstiller kandidatur til indsupplering i
3.3.
nødpuljeudvalget.
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3.4.

3.5.

Invitation til at være medarrangør på fælleskirkelig konference: DUK har besluttet at
påskrive sig som medarrangør for arrangementet: der reklameres på hjemmeside
og SoMe. LN kontakter hovedansvarlig.
Dispensation for børnepassere til juniorlejr: Der er tale om mange ekstra voksne.
Derfor er det besluttet, at der skal betales kost-beløbet for ekstra børnepassere
(altid gældende beløb fra generelle beslutninger (gældende takst dd. er 50 kr. pr.
dag). LN kontakter lejrchef. Generelle beslutninger vil ligeledes blive opdateret. KR
opdaterer generelle beslutninger.
(DS fratræder mødet ved slutning af pkt. 3)

4.

Nye sekretariatslokaler (45)
Bestyrelsen skal debattere de tre muligheder for nye lokaler og lave en plan for videre
arbejde, hvis ikke der træffes en beslutning på mødet.
Der er indhentet tre tilbud og nedsat en arbejdsgruppe (KMJ, MGR, LN og MOS). De vil
undersøge de muligheder nærmere og informere, når det gør sig relevant.

5.

Lejrledelseskursus (15)
Som andre arrangementer i 2021, skal vi drøfte om det er realistisk at LLK afholdes fysisk.
Undersøg gerne regeringens nye åbningsstrategi.
MOS kontakter Stefan for at høre, hvor meget der kan refunderes af lejen af Ømborgen.
Derefter vil HB besluttte på baggrund af den tilbagemelding, om lejren skal aflyses fysisk,
og pengene skal uddeles til forberedelse til hver enkelt lederteam.

6.

Vietnamesisk team (30)
6.1.
Aflysning af Dai Hoi 2020: Dai Hoi 2020 har været udskudt pga. corona. Det er nu
først realistisk, at det kunne ville blive afholdt i efteråret 2021, og aflyses derfor, da
det sammenfalder meget med Dai Hoi 2021.
6.2.
Aftaledokument: der har været afholdt møde med VT som afledte en frugtbar
dialog, der sætter rammerne for et fortsat godt samarbejde. LN og MGR kontakter
VT om planlægning af nyt møde med henblik på tilføjelse af nyt punkt.

7.

DUK National Virtuel Bingo v/ AS (15)
Der bliver afholdt et national virtuel bingo. Dette er ikke budgetteret - HB bevilliger 3100 kr
til præmier. Deltagelse er gratis, men spilleplader vil koste et mindre beløb. Al indtjening vil
gå til LIT. Arrangementet afholdes d. 25. april kl. 15:00-17:30 og bliver opslået på
hjemmesiden, hvor tilmeldingen ligeledes skal foregå. Esau opslår med tilmelding.

8.

Punkter til kommende møder (5)
8.1.
Politikker
8.2.
Investering af DUK’s formue
Stillingsbeskrivelse til nyt team
8.3.
Ny hjemmeside
8.4.
Corona-gruppe/podningsstrategi
8.5.
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9.

Eventuelt (5)
MOS og KR sammensætter coronaretningslinje-gruppe.
9.1.

Dette referat er godkendt af alle HB-medlemmer d. 29/03/2021
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