REFERAT AF HOVEDBESTYRELSESMØDE I DANMARKS UNGE KATOLIKKER
TID OG STED
23. oktober 2021 kl. 9-17:30

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)

Sted: Bøgelundgyden 8, 5500 Middelfart

GÆSTER
Martin Riis Ottosen-Støtt (MOS), Kim Tai
(KiT)
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Dagsorden
1.
Indledende bøn (5)
2.
Orienteringer fra sekretariatet ( 60)
2.1.
Lokalforeningerne har afholdt 16 ud af 28 generalfors amlinger. Der er planlagt 24 i
alt. De res terende finder ogs å s nares t en dato for afholdels e. Der er s tiftet to nye
lokalforeninger: Kolding og Høje Taas trup. Dette giver s amlet 30 forventede
lokalforeninger til årets udgang.
2.2.
Bonifatius verk har givet tils kud på 40.000. MOS s kriver tak.
2.3.
KiT er kommet ind i DUF’s s ommerpuljeudvalg.
2.4.
DUK har fået en ny IT-s truktur med Micros oft Teams . Dette løs er mange GDPRudfordringer og erfarings delinger, s om organis ationen har og vil få. Dette vil få
effekt fra det nye år.
2.5.
Års mødets deltagergebyr er vedtaget at frafalde i år grundet s æ rlig bevilliget pulje
fra DUF til gavn for Forenings danmark. Medtages i HB’s års beretning.
2.6.
Projektans æ ttels e: MOS, DS og LN neds æ tter en gruppe og varetager videre
ans var.
3.

Orientering generelt (20)
3.1.
DUF Delegeretmøde
3.1.1.
LN deltager. Der findes yderligere minds t én anden.
3.2.
Debats kole hos Kris teligt Dagblad
3.2.1.
HB opfordrer medlemmer af organis ationen til at s øge, hvis det kunne have
interes s e.
3.3.
Nyt medlem i Gloria
3.3.1.
Natalia godkendes s om nyt medlem i Gloria.

4.

Budgetforslag 2022 (60)
4.1.
Ledels es team nedlæ gges og bliver til Udviklings team. Kreativ Teams penge
overføres til Udviklings team, da dette team pt. er i bero.

5.

Årsmøde (60)
5.1.
Der kommer en digital løs ning til virtuel års møde. Der vil hverken væ re mulighed for
at s temme eller interagere med års mødet, men det vil fungere en s om en live
s treaming af års mødet.
5.2.
HB vil ikke komme med et uds pil til et arbejds program, da det netop s kal bes luttes
af lokalforenings repræ s entanterne til års mødet.
5.3.
MGR afholder års beretningen for hovedbes tyrels en. MOS fremlæ gger budgettet.
5.4.
SEK kontakter en præ s t, men ellers er der fundet et team.

6.

Evalueringer af sommerlejre (60)
6.1.
Generelt har der ikke væ ret s tor brug af års temaet på s ommerens lejre. Der s kal
udfæ rdiges en tjeklis te til overlevering lejrene imellem. KMJ kontakter J akobine
J es s en med udarbejdels e af s ådan lis te. Derudover er der s tor efters pørgs el på et
kanokurs us . Det var godt med praktis k chef-novice. Udviklings team s kal evaluere
på leder-/novice-fordelingen.
6.2.
Takkefes t/fæ lles evaluering:
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6.2.1.

Generelt stor tilfredshed med opbygningen af fællessparring på tværs af
lejrledergrupper.
6.3.
Dispensationer
6.3.1.
Generelt har der været udfordringer med for brede dispensationer i begge
ender af aldersspændet på sommerens lejre.
7.

Indkommet forslag til samvær og trivselspolitik (30)
7.1.
Vi har fået et fors lag til æ ndring af s amvæ r- og trivs els politik. HB drøfter denne
videre.

8.

Opfølgning på opgaver og arbejdstid (45)
8.1.
De fles te arbejds opgaver er ved at væ re i mål eller igangvæ rende.

9.

Input til HB -arbejdsstruktur (20)
9.1.
Der er blevet fremlagt et nyt bud på en HB-arbejds s truktur med ans vars områder,
der s kal tils krives ét HB-medlem. De fors kellige arbejds områder vil blive
præ s enteret på kons tituerende HB-møde.

10.

Middag med Biskop (20)
10.1.
HB har drøftet relevante emner til kommende møde.

11.

Punkter til kommende møder
11.1.
Evaluering af året, der er gået
11.2.
Års møde
11.3.
DUK-kultur: hvordan er DUK’s kultur og hvordan arbejder vi med den
(punkt til kommende hovedbes tyrels e)

12.

Eventuelt (10)
12.1.
Kons tituerende HB-møde 11. december.
12.2.
Bis koppens 70 års føds els dag d. 17. november i Sankt Ans gar Kirke, København,
kl. 17
12.3.
Udviklings team er etableret. Kathrine Rendboe og Mary-J o Thoms en er godkendt.

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