REFERAT AF HOVEDBESTYRELSESMØDE I DANMARKS UNGE KATOLIKKER (DUK)
2022
TID OG STED

DELTAGERE

29. januar 2022, kl. 10.00-15.00
Sted: Jagtvej 183b, 2100 København Ø

HOVEDBESTYRELSEN (HB)
Lea Uhlott Noval (LN), Martha Gomes
Ryom (MGR), Filip Lazarow (FL) (online),
Anthony Sangano (AS), David Stelsberg
(DS), Alexander Wilger (AW)

GÆSTER
Martin Riis Ottosen-Støtt (MOS)

Referat
1.

Bøn og tjek ind (10)

2. Forventningsafstemning (20)
Der er lavet en udvidelse af HB’s interne forventningsafstemning.
3.

Orientering fra sekretariatet (30)
MOS har sendt en orientering til HB med nyt fra sekretariatet.
Medlemmer: 260 under 30 år og 24, der er 30 eller ældre, i alt 284.
MobilePay Subscriptions virker nu, og man kan tilmelde sig, så ens kontingent
bliver trukket automatisk hvert år. MOS regner med, at det bliver sat i gang i
marts/april.
4.

Orienteringer fra ansvarsområder (60)
4.1. Formandskabet v/ MGR og LN
Der er kommet en mail med en efterspørgsmål om ekstra ledere på en
sakramentalweekend, og dette er blevet godkendt.
Årstemamaterialet er lige på trapperne.
David har lavet en indstilling til DUF’s uddannelsesråd, og vi afventer svar.
4.2. Lokalforeninger og medlemshvervning v/ AS
Lokalforeningerne er så småt ved at starte op igen efter nedlukning, og AS
følger med i hvad der foregår derude.
AS er i samarbejde med SEK i gang med at planlægge et arrangement for
Hernings firmander.
Horsens har mistet mange nøglepersoner, så der arbejdes på at finde nogle
nye og motivere dem.
Lokalforeningsstormøder, som opstartede som projekt sidste år, arbejdes
videre med evt. i samarbejde med nøglepersoner i lokalforeningerne.
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Der udtænkes noget “selvpromovering” af AS, så lokalforeningerne kan lære
ham bedre at kende.
Ift. medlemshvervning er medlemstallet indtil videre fint, består primært af
kommunikanter og firmander. MOS har udarbejdet en graf, der viser
fordelingen af medlemmer set på alder, og der arbejdes på at øges mængden
af medlemmer i aldersgruppen mellem de to sakramentallejre, hvor der
potentielt er 500 medlemmer om året.
4.3. Nordisk samarbejde, kontakt til UT mv. v/ FL
FL har haft et møde med UT, hvor han har introduceret sig selv og sin rolle
som kontaktperson mellem UT og HB. LN fremhæver vigtigheden i også at
tage familielejr og VT-lejre med i planlægningsarbejdet.
Der er kommet en invitation til SUK’s årsmøde. FL finder to repræsentanter
der kan deltage på vegne af DUK. LN har meldt sig.
Der er tale om at opstarte NKUR (Nordisk Katolsk Ungdomsråd) igen. Vi har
knap 30.000 kr. stående, og der arbejdes på at de kan bruges til noget
nordisk samarbejde.
4.4. Samvær og trivsel og synodale proces v/ DS
Den synodale proces er småt gået i gang, og vi venter på, at der kommer
noget materiale, som vi kan arbejde videre med. LN og DS udarbejder et
færdigt produkt, som kan bruges på firmelseslejrene.
DS undersøger hvordan sager omkring f.eks. en deltagers dårlige oplevelser
på en lejr håndteres i andre organisationer, og muligheden for at nedsætte en
gruppe, der tager sig af disse sager.
Der arbejdes på hvordan vi skal udbrede kendskabet og arbejdet med
samvær- og trivselspolitikken, evt. også i lokalforeningerne.
4.5. Sociale medier og hjemmeside v/ AW
MGR fortsætter med at være tovholder på de sociale medier. AW og MGR
udarbejder et årshjul for hvad der skal ud på hjemmesiden og sociale medier i
løbet af året.
AW er tovholder på podcast, og holder styr på hvordan det går, hvad der sker,
og er podcast-gruppernes kontaktperson til HB og sek.
AW er desuden ved at skabe kontakt til Gloria, og er nu Glorias kontaktperson
til HB og sek.
5.

Status på teams (30) (Bilag 1)
5.1.
Valfartsteam (VFT) v/ LN
Intet at berette fra VFT.
5.2.
Udviklingsteam (UT) v/ FL
FL har orienteret HB om nyt fra UT under pkt. 4.3.
5.3.
Vietnamesisk team (VT) v/ LN
VT har fået nye teammedlemmer. Tak til de gamle for deres arbejde. HB og VT har
en samarbejdsaftale, som danner rammen for vores samarbejde. Vi efterspørger et
referat fra sidste VT-møde.
5.3.1.
Ønske om egen opbevaring
LN svarer på henvendelsen.
5.4.

Lokalforeningernes Indsamlingsteam (LIT) v/ MGR
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På årsmødet blev der valgt et nyt indsamlingsprojekt: “Caritas Klinikken i
København”.
Der blev indsamling omkring 2000 kr. på årsmødet.
5.5.
Gloria v/ LN
Der er udkommet et juleblad i December.
Næste blad har deadline i februar og udkommer derefter.
Gloria-teamet har været ude og bowle, og har nydt godt af teamhygge. Dette kan
anbefales til alle andre teams.
5.5.1.
Ønsker godkendelse af ny illustratør
HB godkender Rachel som ny illustratør i Gloria.
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6. Fokus for arbejdet i 2022 (45) (Bilag 2)
HB har haft en længere debat om hvad vores fælles fokus skal være i 2022.
HB
har besluttet at sætte fokus på hvad arbejdsprogrammet skal være for en størrelse,
og hvordan vi arbejder hen mod et produktivt og brugbart arbejdsprogram. LN og
MGR faciliterer en ramme omkring processen.
7.

Årsmødeevaluering (30) (Bilag 3)
- Hvordan var planlægningen?
- Hvordan var stemningen?
- Hvordan forløb det praktiske?
Planlægningen forløb fint, men vi har manglet at hele HB havde været med i
planlægningen. Næste årsmøde skal være planlagt af hele HB, så alle kan føle at
de er en del af det.
Arbejdet med arbejdsprogram fik meget blandet respons. Nogle fik noget ud af
det, andre fik ikke noget ud af det. HB arbejder videre med hvordan vi skal bruge
arbejdsprogrammet jf. pkt. 6.
Søndag var meget tidspresset.
Der var generelt ikke tid nok til debat.
Der skal næste år være bedre styr på messen. Messen skal være bedre
forberedt ift. ministranter, musik osv.
Der manglede “faste pladser”, hvilket skabte forvirring om hvor folk skulle sidde.
Vi kan overveje, hvordan vi skal sidde, og om HB nødvendigvis skal være i fokus.
Livestream skal tænkes ind i arbejdet.
Der var en opfattelse af at stemningen var presset under debatterne, hvilket
smittede af på den generelle stemning.

8.

Punkter til kommende møder

9. Eventuelt
Weekendmøde i februar finder sted på Falster.
Mødet i april rykkes til d. 24/4 i Odense.
Weekendmødet i efteråret planlægges at blive afholdt på Bornholm.
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