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

DELTAGERE

24. april 2022, kl. 12.00-17.00
Jagtvej 183B, København

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

REFERAT
1.
2.

Bøn og tjek ind (10)
Diverse orienteringer (120)
2.1. Formandskabet v/LN
2.1.1. Invitation til KFUM/K-studietur
https://kfum-kfuk.dk/events/2022-studietur-om-globalkristendom/?fbclid=IwAR2d2KSGoiJ8rJnRL0Qd5ICUeZN3mZVq
i3RartVg6j56wCr2F1zc4O6P3NM
HB prikker relevante personer på skulderen, og prøver at få
sendt nogle deltagere afsted.
2.1.2. VT’s aflysning af voksenretræte
LN har talt med VT om aflysningen af retræten, og hvordan vi i
fremtiden undgår manglende kommunikation omkring aflysning
af arrangementer.
2.1.3. Martins MUS
HB er orienteret omkring Martins MUS. Martin afholder selv
MUS med Kim.
2.1.4. Henvendelse fra maxilejrchef.
HB imødekommer lejrchefens ønsker om flere ledere, da
lejrchefen ønsker at tage ekstra deltagere med fra ventelisten.
LN svarer på henvendelsen.
2.1.5. Møde med Ømstyrelsen
Der bliver afholdt møde med Ømstyrelsen d. 10/5 kl. 19. Mødet
vil foregå over Teams. LN, MGR, FL, DS og AS deltager. Har
man ønsker til dagsordenen sendes de til LN.
2.2. Lokalforeninger og medlemshvervning v/AS
AS og FL har været med Hernings firmander i Silkeborg. Det var en
stor succes, og der er planer om at holde endnu et fælles arrangement.
AS har deltaget på 4 sakramentalweekender, og har her oplevet en
stor interesse for DUK’s arrangementer. Maxilejr er en meget populær
lejr igen i år, og særligt andelen af firmander fra sakramentallejrene er
steget.
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2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

Nordisk samarbejde, kontakt til UT mv. v/FL
AW og LN deltager i NUK’s jubilæumsfejring.
Samvær og trivsel og synodale proces v/DS
LN er inviteret til at komme og tale om samvær- og trivsel på LLK. DS
ønsker, at brugen af tryghedsværter skal udvides til sommerlejrene
også. DS taler med UT om brugen af tryghedsværter på LLK.
Den synodale proces: DS har modtaget materiale om synodale proces
fra sakramentallejrene. Dette samles og sendes til arbejdsgruppen for
den synodale proces.
Sociale medier og hjemmeside v/AW
SEK har ansvaret for at lægge ting på hjemmesiden, men udvikling af
hjemmesiden er sat på pause.
Sekretariatet
SEK har sendt en skriftlig orientering om sakramentallejre,
sommerlejrtilmelding, VT, revision, WYD og f. Roman.

3.

Midtvejsevaluering (60)
HB har evalueret samarbejdet med udgangspunkt i vores fælles
forventningsafstemning fra december.

4.

Demokrati på årsmøde (60)
Walk’n’talk 2&2 og efterfølgende plenum.
HB har talt om demokrati på årsmødet, og arbejder videre med hvordan vi gør
årsmødet mere relevant.

5.

Punkter til kommende møder (5)
5.1. Weekendmøde i efteråret bliver d. 16.-18. september på Bornholm.
5.2. Udnævnelse til Pastoralrådet.

6.

Eventuelt (5)
6.1. Godkendelse af teammedlemmer HB skal fremover ikke godkende nye
teammedlemmer.
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