
Generalforsamling SJUK  
12/03 2017 
 
Tilstedeværende til generalforsamlingen: 

- Peter, Patrick, Monica, Grosiaa, Gena, Amanda, P. Thomas, Mikael og Zelda. 
 
 
Generalforsamling er lovligt indvarslet efter gældende regler (vedtægter), altså en måned før. 

 
1. Valg af dirigent og  referent 

• Dirigent: Peter Mai 
• Referent: Monica Mai 

 
2. Kort om DUK 

• Danmarks Unge Katolikker står for børne- og ungdomsarbejde i Danmark 
• DUKs årsmøde er det vigtigste møde 
• DUK afholder årligt 1.Kommunions- og Firmandlejre samt Sommerlejrer 
• DUK får økonomisk støtte fra Tyskland efter antal medlemmer der er i DUK 
• Det at vigtigt at have fokus på DUKs årlige kontingent på 75 kr. da 50 kr. af de 

75 kr. går til egen lokalforening. 
 

3. SJUK 
• Sct. Josefs Unge Katolikker laver frivilligt Børne- og ungdomsarbejde lokalt i 

deres sogn (frivilligt arbejde)  
• Vi skal sørge for at meddele forældrene at de skal tilmelde deres børn DUK, så 

de automatisk er en del af SJUK. Evt. Gøre reklame for det til vores 
arrangementer.  

• Består af en bestyrelse af 4 personer.  
• Laver arrangementer  for børn og unge, herunder deres største arrangementer 

- Fastelavn, Alle Sjæle Alle Helgen, Hyttetur, Regional Fodboldturnering 
• Den nye bestyrelse skal have bedre kommunikation med Pastor Thomas, så 

SJUKs arrangementer ikke er på samme tid med kirkens arrangementer  
• Årshjulet skal sendes til Pastor Thomas og menighedsrådet i starten af året 
• P. Thomas foreslår SJUK bestyrelse skal lave et visitkort eller seddel til SJUKs 

facebookside i A5 størrelse, så det kan ligges ind i menighedsbladene hvilket 
resulterer i bedre kommunikation mellem SJUK og kirkens medlemmer.  

• Man bliver ikke automatisk tilmeldt DUK, hvis man har firmelse eller 1. 
Kommunions undervisning. Derfor foreslåes det SJUK at sørge for en nemmere 
måde hvorpå, man kan tilmelde sig DUK (brugervejledning) som derefter kan 
gives til Præsten. Man kan evt. allerede meddele 1. Kommunikanterne om at de 
skal betale DUK kontingent, når de starter på deres undervisning.  

• Når førstekommunikanterne får første undervisning kan SJUK komme og 
fortælle om DUK.  

 
 



4. Arrangementer planlagt for resten af 2017 
• Aktivitetshjul:  
• Fastelavn, filmaften, hyttetur, kanotur, kulturdag med menigheden, 

firmanddag, fodboldturnering, alle sjæle alle helgen samt Skt. Nikolaus.  
- Derudover er der også DUK - arrangementer.  

• Kulturdag: SJUK vil være tilstede for at være sammen med børnene 
• Hyttetur for menighedens firmander  

- Hyttetur mellem Horsens og Vejled. 28-30 april.  - samarbejde på tværs af 
lokalforeninger. Skal planlægges, men Patrick nævner at SJUK muligvis 
bliver nødt til at flytte datoen efter firmander har givet udtryk for, at dagen 
er upassende grundet et andet arrangement.  
 

5. Regnskab 2016 
• Aktivitetstilskud fra kommunen er medlemsbaserede 
• Man skal have mindst 10 arrangementer på et år, for at opnå tilskud (det skal 

dokumenteres)  
• SJUK bestyrelse vil prøve på bedste vis at søge tilskud 
• Tilskud fra menighedsrådet var i 2016 (sidste år) 5000 kr.   
• Brugerbetaling fra arrangementerne - kan variere efter arrangement.   
• Medlemmer af DUK som er 30+ betaler 150 kr. i kontingent. Halvdelen af 

pengene ryger til lokalforeningen (tak til Stephan Hoyos, for at oplyse DUK 
om det, da det tidligere ikke har været sådan) ☺  

• Udgifter: kursus og lejrtilskud, hyttetur, møder og planlægning, kirkeklokken. 
25956,63 kr.  

• Vi har 21315,52 kr. (1 januar 2017) i banken.   
• Formanden og kassereren skal til banken, for at ændre oplysninger til SJUKs 

bankkonto, da den tidligere konto ikke opfylder retningslinjerne.  Igennem 
banken skal der laves nogle kontantkort til bestyrelsen. 

• Generalforsamlingen godkendte regnskabet.  
 
 

6. Valg af ny bestyrelse 
• Formand: Peter Mai 
• Næstformand: Patrick Hoyos 
• PR: Zelda Eleanor 
• Sekretær: Amanda Vinther  

 
7. Valg af kasserer + (revisor) 

• Kasserer: Monica Mai 
• Revisor: Gena  

- Stephan Hoyos takker af som kasserer efter 10 år!  
 

8. Vedtægter 
• Der skal laves en ændring i vedtægterne angående om at bestyrelsen skal 

have valgt en ekstern revisor.  
 



9. Indkomne Beskeder 
• Ingen indkomne beskeder 

10. Evt. 


