
REFERAT AF HOVEDBESTYRELSESMØDE I DANMARKS UNGE KATOLIKKER

TID OG STED
22. august 2021 kl. 10.00-15.00

Sted: Sankt Kjelds Gade 3
2100 København Ø

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)

GÆSTER
Martin Riis Ottosen-Støtt (MOS)

FRAVÆRENDE
David Stelsberg (DS)

Referat

MGR var mødeleder og LN var referent.

1. Indledende bøn (5)

2. Orienteringer fra sekretariatet v/ MOS (10)
Sekretariatet flytter til de nye lokaler d. 9. september.
Et medlemstal på 1500 ser lovende ud, men det bliver svært at få det højere.
Der er endnu ikke kommet efterregning fra Øm, men et enkelt arrangement er gået
voldsomt over budget. Dette drøftes igen på næste møde, når vi drøfter evaluering af
sommerlejre.

3. Forslag til ny struktur i DUK v/ LN (90) (Bilag 1)
Forslaget blev præsenteret og debatteret, og bestyrelsen fremlagde bekymringer og
undringer.
Bestyrelsen besluttede at arbejde videre med strukturen og MGR, FL, AS og LN arbejder
videre med forslaget.
Bestyrelsens kommentarer:

- Det foreslås at ledertræning ligger nationalt.
- Der blev gjort udtrykt nervøsitet for om vi mister medlemmer – har svært ved at

fastholde en ny gruppe.
- Kritik af stor hævelse af sommerlejrgebyre.
- Overvejelser over ”hvor er min plads i det her”.
- Ansatte i regionalrådet skal ikke kun ansættes under sekretariatet, men skal

godkendes af HB.
- Der ligger et stort arbejde i at få menighedsrådene med på vognen.
- Ingen fra sekretariatet i HB, men med tæt samarbejde og med god kommunikation

– som det gøres nu.
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- Der blev gjort opmærksom på, at der i 2022 er menighedsrådsvalg.
- Skal formanden være betalt?

4. Aktivitetskalender 2022 v/ MOS (60)
Der er lavet en oversigt som kladde til aktivitetsoversigt, som skrives ind i budgetforslaget.

5. Deltidsbetalt ansat til planlægning af verdensungdomsdagene 2023 v/ LN (45) (Bilag
2)
Forslaget blev drøftet og HB vedtog det, og det skrives i budgetforslaget.
LN og MOS redigerer opslaget færdigt og sender til HB for sidste godkendelse.

6. Punkter til kommende møder (5)
6.1. Evaluering af sommerlejre

7. Eventuelt (5)
7.1. Dansk Ungdoms Fællesråd afholder samværsuddannelse for frivillige og det lyder

interessant.
7.2. Der er nedpakningsdag på sekretariatet d. 3.-4. september og vi har brug for

frivillige.

Dette referat er godkendt af alle HB-medlemmer d. 03/09/2021
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