REFERAT AF KONSTITUERENDE HOVEDBESTYRELSESMØDE I DANMARKS UNGE
KATOLIKKER (DUK) 2021
TID OG STED

DELTAGERE

11. december 2021, kl. 11.00-17.00
Sted: Jagtvej 183b, 2100 København Ø

HOVEDBESTYRELSEN (HB)
Lea Uhlott Noval (LN), Martha Gomes
Ryom (MGR), Filip Lazarow (FL), Anthony
Sangano (AS), David Stelsberg (DS),
Alexander Wilger (AW)
GÆSTER
Martin Riis Ottosen-Støtt (MOS)

REFERAT
1.

Bøn og tjek ind (10)

2.
Valg af ordstyrer og referent (5)
Ordstyrer: LN
Referent: MGR
3.

Forventningsafstemning (45)
Det er gjort internt i et jamboard.

4.

Konstituering (20)
Formand: LN
Næstformand: MGR
Andre ansvarsområder:
- Medlemshvervning, fokus på lokalforeningers trivsel (i tæt samarbejde
med sekretariatet) herunder stormøder, deltage i generalforsamlinger
sammen med Kim: AS
- Kontaktperson til udviklingsteam, bidrage til nordisk samarbejde, følge op
på WYD-arrangementer: FL
- Samvær og trivsel, den synodale proces, planlægge årsmøde i
samarbejde med sek og formandskabet: DS
- Sociale medier (herunder lave opslag, udtænke strategier og
udgivelsesplaner mm), Gloria, podcast, div. anden reklame, hjemmeside:
AW
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5.

Orientering fra sekretariatet (30)
5.1.
Hvad laver de? MOS har forklaret lidt om hvad sekretariatets ansatte laver.
5.2.
Medlemstal og lokalforeninger: Antal af medlemmer under 30 år gamle (og

5.3.

5.4.

dermed tilskudsudløsende) er p.t. 1458, og vi har 30 lokalforeninger. Vi
arbejder på at indhente de sidste medlemmer under 30 år og nå over 1500
medlemmer.
Aktivitetskalender 2021:
World Meeting of families fjernes fra aktivitetskalenderen, fordi vi ikke ved om
det bliver en realitet. Vi overvejer, hvad vi evt. kan bruge de 50.000 kr. på i
stedet.
VT ungdomslejr ligger pt. samtidig med Ledertræning. Ifølge aftalen mellem
HB og VT skal vores arrangementer ikke ligge samtidig, da deltagere skal
have mulighed for at deltage på alle arrangementer. MOS taler med VT om
flytning af arrangementet.
UT (Udviklingsteam) skal finde lejrchefer - hurtigst muligt skal der findes en
lejrchef til 18+ weekend d. 8/4-10/4.
“Fri weekend” d. 23/9-25/9 bruges på Lokalbestyrelsesweekend (forslag fra
årsmødet).
Ømbookinger 2023: Vi booker Ømborgen hen over Kristi Himmelfartsferien,
hvor den evt. kan bruges til Skoleweekend eller Ledertræning. Vi booker
ydermere Ømborgen til 75 års-jubilæumsfest 25/8-27/8 2023.

6.

Orienteringer i øvrigt
Missio Nordica - Arctic Owl project
6.1.
LN undersøger projektets omfang, om finder ud af hvordan vi har mulighed
for at hjælpe.
Jesuit p. Roman vil gerne hjælpe
6.2.
p. Roman deltog på årsmødet, og har været med til et par møder på
sekretariatet, hvor han har udtrykt stor glæde ved DUK og ungdomsarbejde.
SEK, LN og MGR holder et møde med p. Roman snarest muligt.

7.

Status på teams (20)

Der er blevet gennemgået en opdatering fra alle teams.
Valfartsteam (VFT). Udskydes til næste møde.
7.1.
Udviklingsteam (UT). Trí godkendes som medlem af UT.
7.2.
Vietnamesisk team (VT). VT udtrykker ønske om at få flere penge til ekstra
7.3.
møder. Dette godkendes, og der budgetteres med 5.500 kr ekstra. MOS
kontakter VT.
Lokalforeningernes Indsamlingsteam (LIT). Udskydes til næste møde.
7.4.
Gloria. Udskydes til næste møde.
7.5.
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8.

9.

Vision 2023 og delmål 2022 (30)
Konkrete mål og delmål på HB’s arbejde med vision og arbejde generelt for
næste år:
-

Fortsættelse af delmål fra 2021: Trospleje én gang om ugen i form af opslag
på sociale medier. AW og trosplejegruppen taler sammen om dette.

-

83% (dvs. 25) af lokalforeningerne deltager på årsmødet 2022.
Gennemgang af arbejdsprogram (45)
Arbejdspunkter vedtaget på årsmødet fordeles mellem HB-medlemmer og
andre relevante.
Forslag 1: DUK skal ramme minimum 1800 medlemmer i 2022 (og meget
gerne flere).
AS og SEK er ansvarlig. Planen er at forberede og samle viden til en endnu
større medlemshvervning i 2023.
Forslag 3: HB skal aktivt arbejde med alkoholkulturen og alkoholpolitikken i
DUK. HB skal ved næste årsmøde som en del af deres beretning, fortælle om
dette arbejde.
DS og UT er ansvarlige.
Forslag 4: DUK-dag: Hygge for bestyrelsesmedlemmer rundt omkring i
landet.
Dette er sat i aktivitetsoversigten. Der afholdes Lokalbestyrelsesweekend d.
23/9-25/9 2022 på Ømborgen.

Forslag 5: : Indfør mængderabat til dem der deltager på flere nationale
arrangementer om året.
MOS undersøger mulighederne, og HB taler om det på et kommende møde.
Forslag 7: Hovedbestyrelsen skal sørge for at lejrledere på sommerlejre skal
inddrage de kristne værdier i løb som f.eks. natteløbet, som ofte bliver afholdt
mindst én gang på lejren. HB kan eksempelvis løfte et krav om at
lejrleder skal inddrage et kristeligt tema, særligt natteløbet og på den måde
undlade at føre deltagere på afveje, da vi længe i DUK har kæmpet om at
bringe troen i centrum. Pointen/formålet med diverse løb og aktiviteter skal
sikres IKKE at have et modstridende værdisæt til den katolske kirke. Alle
lederteams skal have dette for øje når de planlægger deres arrangementer.
UT har ansvaret.
Forslag 8: HB i samarbejde med UT skal arbejde med følgende problematik:
Nye ledere kan blive overset, hvor bekendte og dels erfarne ledere bliver
valgt på baggrund af personlige relationer til fx lejrchef, køkkenchef eller
ledere. Hovedbestyrelsen skal informere om at leder på de forskellige lejre,
særligt sommerlejre skal invitere nye ledere og ikke blot dem som de i
forvejen er venner med.
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UT har ansvaret.
Forslag 9: Dele pædagogisk materiale op i regnskabsfremlæggelsen ved
årsmødet, så man får et mere realistisk billede af hvor meget der rent faktisk
er pædagogisk materiale og hvad der er gået til reparation eller erstatning.
Dette ville kunne hjælpe med at se om taksten for pædagogisk materiale skal
hæves.
Årsmødeplanlægningsgruppen (bl.a. DS) tager det med i gennemgangen af
regnskabet til næste årsmøde.
Forslag 10: Ændring af pædagogisk materiale.
SEK kommer med et forslag til reviderede takster for pædagogisk materiale
(findes i Generelle Beslutninger).
Forslag 2?: HB skal revurdere med henblik på at øge satserne til pædagogisk
materiale.
Samme som forslag 10.
Forslag 11: DUK er en frivillig organisation, hvor vi har til ansvar at formidle
den katolske tro for børn og unge. DUK er en organisation som er afhængig
af de beslutninger, som bliver truffet på årsmødet. Vi som møder op til
årsmødet er repræsentanter, gæster eller observatører fra forskellige
lokalforeninger. Vi er her hvert år for at forbedre DUK!! Ved oprettelse af
deltagergebyr til årsmødet begrænses muligheden for at forbedrer den
frivillige kultur i DUK. Vi er her frivilligt som repræsentanter, og bør derfor ikke
betale for vores frivillige input!!
Deltagerbetaling på DUK’s Årsmøde blev under årsmødet 2021 fjernet fra
budgettet.
Forslag 12: Alle firmelsesweekender skal have et programpunkt om den
synodale proces. Selve programpunktet på den enkelte firmelsesweekend
udarbejdes i samarbejde med koordinationsgruppen for den synodale proces
i Danmark. Det vil sige at det enkelt lederteam ikke står alene med denne
opgave. Firmanderne skal have mulighed for at fortælle om deres liv som
katolikker, på godt og ondt. Deres beretninger skal af lederteamet på
firmelsesweekenderne skrives sammen og sendes videre til HB. Motivation:
Paven vil høre alle. Han har bedt om at få beretninger fra hele verden om
nutidens udfordringer som ung katolik.
DS og LN taler med koordinatorgruppen for den synodale proces. MOS har
talt med koordinatorgruppen, og de sender os noget materiale omkring
processen.

4 af 5

REFERAT AF KONSTITUERENDE HOVEDBESTYRELSESMØDE 12. DECEMBER 2020

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

10.

Coronatiltag 2022
Julehygge på sekretariatet 18/12 aflyses.
Ift. afholdelse af arrangementer følger vi Kulturministeriets retningslinjer og
anbefalinger for afholdelse af arrangementer under corona. Hvis anbefalingerne
ændrer sig til at man bør aflyse arrangementer, vil vi gøre det.

11.

Evaluering af årsmødet (30)
Udskydes til kommende møde.

12.

HB-mødekalender forår 2021 (30)

13.

Udmelding på hjemmesiden (5)
MGR laver en udmelding på de sociale medier.

14.

Punkter til kommende møder (5)
Status på teams
Evaluering af årsmødet

15.

29. januar
18.-20. februar
23. april
4. juni + hygge

Eventuelt (5)
Intet nyt.

5 af 5

