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

DELTAGERE

19. februar 2022, kl. 9.00-16.00
Marielyst, Falster

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

REFERAT
1.

Bøn og tjek ind (10)

2.

Diverse orienteringer (120)
2.1. Formandskabet v/LN
David Noval, som står for Nordiske Familiedage, søger danske frivillige hænder.
Nordiske Familiedage foregår i Norge til sommer.
2.1.1. Møde med p. Roman
Formandsskabet og sekretariatet har holdt møde med f. Roman.

Lokalforeninger og medlemshvervning v/AS
Næste søndag tager AS, FL og KiT til Herning for at afholde et arrangement
for firmanderne.
2.3. Nordisk samarbejde, kontakt til UT mv. v/FL (BILAG 1)
2.3.1. UT’s henvendelse om øget ledernormering
Se næste punkt
2.3.2. Midilejrchefs henvendelse ang. praktisk chefføl
UT har haft et møde med cheferne for nogle af årets sommerlejre,
hvor der et udtrykt ønske om flere ledere på lejrene. HB ønsker ikke
at hæve ledernormeringen, da den er tilstrækkelig. Ved forhøjet
deltagerantal kan der jf. Generelle Beslutninger altid søges om
ekstra hænder. Særskilt i år gives der mulighed for at alle
sommerlejre kan få en ekstra leder med på teamet. Lederteamet kan
selv beslutte hvordan den ekstra leder skal bruges. FL svarer UT på
deres henvendelse.
2.2.
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2.4.

2.5.
2.6.

3.

Samvær og trivsel og synodale proces v/DS
Der er udarbejdet materiale til firmandweekenderne om den synodale
proces. Dette er sendt til firmandweekend-cheferne.
Der arbejdes videre med samvær- og trivsel med fokus på tryghedsværter.
Sociale medier og hjemmeside v/AW
Der skal laves reklame for 18+-weekenden.
Sekretariatet
Lokalforeninger: 1 lokalforening har afholdt generalforsamling.
Sakramentallejre: 2 sakramentalweekender er afholdt (1. Kom. Syd og Øst).
Begge lejre var vellykkede. Der arbejdes på at få flere deltagere med
fremover, særligt på 1. kommunionsweekend Øst. De kommende
sakramentallejre har mange deltagere. Firmelsesweekend Øst ønsker 5
ekstra ledere, da deltagerantallet er meget højt, hvilket HB imødekommer.

Arbejdsprogram forslag 3 (120)

”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.”
HB har drøftet løsningsforslag og en arbejdsgruppe bestående af AW, FL og MGR
arbejder videre med konkrete tiltag.
4.

World Youth Day 2023 v/SA (60)
Sara har præsenteret den foreløbige planlægning af WYD i Portugal i 2023 for HB.

5.

Demokrati på årsmøde (60)
HB har brainstormet over, hvad der gør årsmødet fedt, og hvad vi gerne vil have
årsmødet skal kunne. LN og MGR arbejder videre med hvordan vi skal arbejde
med demokratiet på årsmødet.

6.

Punkter til kommende møder (5)

7.

Eventuelt (5)
Mødet d. 4. juni rykkes til d. 5. juni.
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