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

DELTAGERE

4. juni 2022, kl. 13.00-16.40

HOVEDBESTYRELSEN (HB)
Lea Uhlott Noval (LN), Martha Gomes
Ryom (MGR), Anthony Sangano (AS),
David Stelsberg (DS), f. Roman (GA)

DUK’s sekretariat
Jagtvej 183b
2100 København Ø

GÆSTER
Martin Riis Ottosen-Støtt (MOS)
FRAVÆRENDE
Alexander Wilger (AW), Filip Lazarow (FL)

REFERAT
1.

Bøn (10)

2.

Diverse orienteringer (120)
2.1. Formandskabet
2.1.1. Merchandise
Nyt merchandise er oprettet på spreadshop. Der har ikke været
mange køb endnu, men vi reklamerer fortsat med det på sociale
medier og valfarterne.
HB beslutter, at alle ledere på sommerlejre og sakramentallejre
kan få en gratis t-shirt for at få gang i shoppen. De kan vælge
mellem den blå eller gule ”Troen i Centrum”.
2.1.2. Alkoholdokument
Der er udarbejdet et skriv om alkoholkultur på sommerlejrene.
Dokumentet sendes til de forskellige lederteams, og der
evalueres på alkoholkulturen på lejrenes afslutning.
2.1.3. Ømstyrelsesmøde
Der kommer ny badebro på Øm, som vil være klar til
sommerlejrenes start.
F. Roman kan hjælpe Ømstyrelsen, når de har behov for det.
MOS og LN holder møde med Ømstyrelsen d. 20/6.
2.1.4. Deltagelse på NUK’s Jubilæum
LN og AW deltog på NUK’s Jubilæumfejring. Tak til NUK for
invitationen og for en god fest.
2.1.5. Pastoralrådet
FL bliver DUK’s nye repræsentant i Pastoralrådet. LN deltager
på det første møde i juni. MGR orienterer Jacob Messerschmidt.
2.2. Lokalforeninger og medlemshvervning v/AS
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2.3.

2.4.

2.5.
2.6.

2.7.

AS og KiT var i Herning til et vellykket ungdomsarrangement. Der
planlægges to ungdomsarrangementer til sammen med de unge i
Herning Lokalforening.
Horsens lokalforening mangler frivillige, og der arbejdes på at skabe en
ny engageret gruppe af unge kernefrivillige.
Stormøde-projektet er lagt på is indtil videre.
Der arbejdes på at oprette en ”reunion”-lejr for deltagere på
firmelseslejrene, så deres interesse opretholdes. Lejren skal holdes på
et tidspunkt mellem firmelseslejrene og sommerlejrene.
I samarbejde med UT og MOS arbejdes der på, at bygge bro mellem
ledertræning og ledere på lokalt, regionalt og nationalt plan.
Udfordringen kan være, at nogle bliver ledere på sommerlejre for tidligt,
uden at have prøvet at være leder andre steder for, og risikerer at
brænde ud tidligt.
Kontakt til UT mv. v/FL
UT vil gerne have flere medlemmer.
FL har haft kontakt til Caritas omkring frivillige til SOS Forbøn. Der
kommer et opslag på de sociale medier om hvordan man bliver frivillig.
FL og AS deltager NUK Årsmøde i 9.-11. september.
Samvær og trivsel og synodale proces v/DS
MOS kigger på materialet om den synodale proces, og sørger for at
sende det ind til synode-gruppen.
Sociale medier og hjemmeside v/AW
Intet at berette.
Gejstlig assistent f. Roman
AG har arbejdet på flere tiltag, som vil blive implementeret i løbet af det
næste år:
- Introduktion af ”Magis Circle” på arrangementer.
- Spirituelle aktiviteter i og uden for København. AG samarbejder
med Demi fra Cayac. Der arbejdes desuden på at afholde endnu et
18+ arrangement i efteråret/vinteren
- Rekruttering af nye HB-medlemmer
- Retræte
Sekretariatet
Årsrevisionen er afsluttet.
Efter sommerferien arbejdes der på at skabe flere sociale aktiviteter på
sekretariatet.
På nuværende tidspunkt har vi omkring 900 medlemmer og stor
tilslutning til arrangementerne.

3.

Grundig gennemgang af regnskab 2020 (120)
MOS gennemgik revision 2021.

4.

Mødekalender
Sommerfest d. 20. august
29. oktober og middag med Biskoppen
12. november med social hygge

5.

Punkter til kommende møder (5)
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6.

Eventuelt (5)
LN opfordrer alle til at deltage i DUF Foreningskalas.
LN sender forslag til MOS ang. korrektur af podcasts.
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