
 

Referat fra LMU’s landsgeneralforsamling 2012 

 

Sted: Luthersk Missions Højskole, Ansgarvej 2, 3400 Hillerød 

Tid: Lørdag d. 6. oktober 2012 Kl. 15:20 

 

1. Valg af dirigent og stemmeoptællere 
Helene Andersen blev valgt som dirigent. 
Dirigenten konstaterede at landsgeneralforsamlingen (LGF) var indkaldt rettidigt ifølge 
vedtægterne og beslutningsdygtigt. 
Dirigenten oplyste desuden hvem af de fremmødte der havde stemmeret og organiserede 
forsamlingen efter stemmeret. 
 
Michael Agerbo Mørch blev valgt som referent 
Andrea Christensen og Jacob Knudsen blev valgt som stemmeoptællere. 
 

2. Landsbestyrelsens beretning om LMUs virksomhed i det forløbne år 
Bilag: den skriftlige beretning forelå skriftligt på www.lmu.dk før LGF. 
Helene Andersen supplerede mundtligt den skriftlige beretning. 
Der var ingen kommentarer fra generalforsamlingen. 
LGF godkendte ledelsesberetningen. 
 

3. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse 
Bilag: Hent underskrevet regnskab og revisionsprotokol på lmu.dk 
Landsleder Reidar Puggaard Poulsen gennemgik nogle nøgletal fra regnskabet. 
LGF stillede spørgsmål til hvorfor der var forskel på indsamlingsresultatet som angivet i regnskabet 
og landsbestyrelsens beretning til LGF. 
Svar: Regnskabet beskriver kun de gaver der er kommet ind direkte til LMU’s kasse. En del gaver 
bliver givet direkte til LM’s kasse, men regnes som en del af indsamlingsresultatet i 
ledelsesberetningen, fordi gaverne godt nok bliver givet til LM’s kasse, men er øremærket LMU’s 
missionsprojekt. 
 

4. Fastlæggelse af kontingent for det enkelte medlem for det kommende kalenderår 
-Landsbestyrelsen foreslår 35 kr. pr. medlem 
Forslaget blev vedtaget af LGF. 
 

5. Forslag til behandling på landsgeneralforsamlingen fra medlemmer. 
a. Vedtægtsændringer 

a. Udvidelse af organisationen til også at omfatte børn og juniorer. 
Bilag: det konkret vedtægtsforslag er tilgængeligt på lmu.dk 
Udtalelse fra LM’s landsstyrelse blev præsenteret ifbm. debatten om vedtægtsforslaget. 
Drøftelse af vedtægtsforslaget 
Reidar Poulsen præsenterede en mulig plan for fusionen, og en model for strukturen.  
 
Spørgsmål fra forsamlingen til LMBU på lokalplan:  
Skal både Kids og LMU have bestyrelser lokalt? Svar: Ja.  
Tænker man signalværdien ind for Kids, når de skal til at opkræve kontingent?  

http://www.lmu.dk/


Svar: Det gør man i høj grad. Det har været Kids’ største debatemne. De har drøftet det 
rigtig meget, og alligevel vil de gerne gøre det.  
Bliver det frivilligt om man vil gå med i fusionen for den enkelte Kids-kreds?  
Svar: Ja. Det er det også for LMU og for teen-klubber i dag. Men LB opfordrer til det, for 
det giver nogle gode økonomiske muligheder, som kan give mulighed for at ansætte 
flere konsulenter.  
Skal alle der kommer i en forening fremover så være medlem?  Svar: Nej. Der kommer 
allerede nu mange i LMU, som ikke betaler kontingent. 
Kommentar fra salen: Ikke-kristne bliver overraskede over det lave kontingent, så ofte er 
det ikke et reelt problem.  
Skal AF til at tage ansvar for børne-juniorarbejdet ved siden af engagementet i LMU? 
Svar: Det korte svar: Det er op til jer. På afdelingsplan er vi meget forskellige i LM, så det 
skal ikke dikteres fra toppen.  
Salen bad om uddybning, særligt nu hvor FU lukkes ned.  
Svar: Problemet er særligt i vestjylland, hvor der er ekstra vedtægter som kun gælde rfor 
vestjylland.Vestjylland må gerne selv lave en lokalstruktur der imødekommer behovet.  
Kommentar fra salen: Er man som AF-formand ikke så glad for fusionen, kunne man jo 
lave en omstrukturering, så man ikke nødvendigvis er AF-formand under den nye 
ordning, bare fordi man er det på den gamle...  
Så man kan udvikle strukturen på afdelingsplan som man vil?  Svar: Ja.  
Skal LM’s afdelingsstyrelse ind over strukturen?  Svar: Nej, ikke i udgangspunktet. 
 
Spørgsmål fra forsamlingen til LMBU på landsplan: 
Hvis der skal vælges en ny ungdomskonsulent, hvem vælger så?  Svar: Det ligger ikke 
fast, men det vil nok være ungdomsudvalget der foreslår, og så landsbestyrelsen som 
vælger/ansætter.  
Kommentar: det næste års tid skal bruges på at lave denne ordning.  
Hvor ligger økonomien? Svar: Økonomien ligger hos landsbestyrelsen, men budgetterne 
vil blive aftalt med de tre udvalg. 
Kommentar: Hvordan bliver pengene så fordelt? Svar: Det er ikke drøftet endnu. Men 
der skal nok blive nogle gode broderlige slåskampe i det nye LB.  
Er det ikke lidt formelt at Kids skal have bestyrelser - og er det reelt over for DUF?  Svar: 
Det er alment accepteret hos DUF, også hvor børn skal have indflydelse. Fx er det også 
forældre der er i bestyrelser i fodboldklubber. DFS kører også sådan, så det er helt reelt. 
Kommentar: Der er jo også mange Kids-klubber hvor en stor del er ikke-kristne; er det så 
deres forældre der skal i bestyrelsen? Svar: Det er en mulig fare, men den er måske lidt 
hypotetisk. Det samme kan jo ske i LMU.  
Hvorfor er junior-teen lagt sammen? Svar: Det lægges sammen, for at have det i tre 
kasser; men lokalt kan det organiseres som man ønsker det.  
 
Spørgsmål fra forsamlingen ud fra det store overblik:  
Kan du nævne tre fordele og tre ulemper ved fusionen? Svar: Ulemper: Større 
organisation, at LMU kan blive styret af andre, måske vil de gakkede ideer fra LB ikke 
længere nå LS?. Fordele: økonomi, større samarbejde, større fokus på junior-
teenklubben så den ikke længere er parentes.  
Kommentarer: Flere kroner er lig med flere konsulenter, ved større samarbejder vil der 
måske tabes færre mellem de forskellige klubber.  
Spørgsmål: Det er nok fint nok, men bliver der lagt op til dette samarbejde, det virker 



lidt uudtalt. Svar: Flere penge giver mulighed for at sætte fokus på det med nogle 
ansatte. Spørgsmål: Skal det kun handle om penge? Svar: Man har mulighed for nogle 
nye ting med flere penge.  
Kommentar: Vi bliver hverken værre og eller bedre til overgangene ved at vi organiserer 
os sammen. Svar: Måske kunne strukturen være igangsætteren.  
Kommentar: Hvis det er op til de lokale, hvad ændrer det så?  Svar: Men nu får man 
givet muligheden.  
Kommentar: Måske vil der om 15 år kunne ses frugt af fusionen, for der bliver man 
opfostret i fusionen 
Kan ikke-kristne forældre være i ledelsen af fx Kids?  Svar: Formålsparagraffen er stadig 
at Jesus skal være i centrum, uanset hvem der sidder med bestyrelsesansvaret. Men 
man skal naturligvis være opmærksom på det.  
Svar 2: Dan Månssons forslag til vedtægterne er, at 3 vælges af forældrene og 
medarbejderne vælger 2.  
Kommentar: Vi har brug for en konsulent der primært har som fokusområde at bygge 
bro mellem generationerne. Svar: Det vil måske være en mulighed ved en fusion.  
 
Gennemgang og spørgsmål af vedtægter ved den nye fusion ved Reidar Poulsen:  
LM er ved at skrive nogle ting om, fx omkring bekendelsesgrundlaget, men indtil videre 
ændrer vi ikke noget i LMU før LM har ændret noget. 
 
Spørgsmål fra forsamlingen vedrørende vedtægterne:  
Det er ærgerligt at vi nu igen stemmer om at fjerne “ufejlbarlig” i §2.  
Er der overensstemmelse mellem landsvedtægter og lokalvedtægter ang. 
optagelsesmulighed? jf. §4, stk. 1. Svar: Nej, i praksis er der ikke.  
Skal LMU til at lave nye vedtægter? Svar: Nej, man vil være en del af landsforeningen 
umiddelbart.  
§5, stk. 5; hvem vurderer om det er væsentlige afvigelser?  Svar: Det skal 
landsbestyrelsen.  
§7, stk. 2: Der står ikke hvem der kan vælges; kan kvinder så vælges til hyrde-
/læreransvar ved at blive valgt til LM-afdelingsstyrelsen? Svar: Der står jf. LM’s love. Så 
det er givet derudfra.  
§9, stk. 1: Hvorfor er det en fordel at formand og næstformand vælges direkte på LGF.  
Svar: Stærke og erfarne personligheder i en landsbestyrelse kan gøre det svært for 
landsbestyrelsen at tænke alternativt hvis den skal konstituere sig selv. Det valg løftes 
ud af LB til LGF ved at formand og næstformand vælges af LGF. 
Hvordan kan Kids slippe med en lille generalforsamling på ti min? Svar: Det kan alle. Kids 
har også mulighed for at lave lange generalforsamlinger, men det er valgfrit. Spørgsmål: 
Er det så uden at man bryder loven? Svar: Ja.  
Skal formanden vælges generelt af alle? Så har Kids jo alligevel magten?  
Svar: Ja. Men vi prøver at udligne den skævhed der vil være hvis bestyrelsen selv skal 
konstituere sig.  
§9, stk. 1: Det er en meget kort frist, fx for udsendelse af dagsorden.  
Hvorfor er der ikke mulighed for ekstraordinær generalforsamling?  
§9, stk. 5: Det er ikke heldigt at nogle bliver automatisk opstillet som suppleant, hvis 
man ikke bliver valgt første gang. Svar: Grunden til at det er indført, er for at man ikke 
skal ud og finde nogle nye opstillere hvis man ikke bliver valgt direkte til LB. Man kan 
altid trække sig hvis man ikke ønsker at stille op som suppleant.  



Forslag: §9, stk. 6 og 7 flyttes op som nr. 2 og 3 i stedet. Det vil lette forståelsen.  
Svar: det tager vi ikke med denne gang. Så skal det tages med en anden gang, for 
vedtægterne kan løbende forbedres.  
Kræves der 50 % eller over 50 % af stemmerne for at blive valgt?  
Svar: Over 50 %. Det er praksis over alt i LM.  
Slet “kredsmødet” i §6, stk. 1.  
Sproglige småfejl i §7.  
 
§8, stk. 3: Det undrer at én der ikke er medlem kan overtage et medlems plads i 
bestyrelsen. Fx er kun 4 ud af 20 børn i Ølgod børneklub fra kristne hjem. Børn skal ikke 
lede børn. Vedtægterne skal skrives i fredstid, så vi har klare linjer hvis der kommer 
andre tider. Pengene må ikke få større magt end Guds ord, og derfor burde “En del af 
noget større” været skrevet ind i vedtægterne.  
Svar fra forsamlingen: Vi kan nok ikke vurdere de enkelte forældres oplæring, og om de 
er gode for Kids-bestyrelserne. Man må også have tillid til de voksne mennesker, som er 
i Kids.  
Svar 2 fra forsamlingen: Det er kredsformanden og ældsterådene har ansvaret for det 
åndelige liv i teen-klubberne, og ikke kun bestyrelserne.  
 
Svar fra Reidar: Vi tager de sproglige rettelser i dag alligevel. Derudover skal LS 
godkende vores vedtægter, uanset hvad vi beslutter i dag. Dermed er læreansvaret 
placeret korrekt og bibelsk.  
Svar fra vestjylland: Der står altså ikke i vedtægterne at LS har det åndelige ansvar.  
Svar fra Reidar: Vi ændrer ingenting for hvem der er åndeligt ansvarlige i LMU. Kom med 
forslagene næste år, så den principielle diskussion bliver på et andet tidspunkt end de 
praktiske ændringer der handler om udvidelsen af LMU.  
 
Spørgsmål: Kan man ikke lave LMBU til en selvstændig organisation, og så stadig i en 
paragraf skrive at LM har ansvaret?  
Svar: det er et godt forslag. Det arbejder vi videre med.  
Det er vigtigt at vi husker disse indvendinger, så vi arbejder videre med det.  
Det er vigtigt at vores vedtægter har en vis form for smidighed, så den lokale menighed 
har bedst mulighed for at støtte den enkeltes trosliv.  
................ 
Dirigenten afsluttede drøftelsen af vedtægtsforslaget om bad LGF om at stemme om 
vedtægtsforslaget. Vedtægtsforslaget blev sat til afstemning i mindre dele og der blev 
stemt ved håndsoprækning. 
Resultater af afstemingerne: 
Forslagets  §1: 54 for, 0 imod, 7 blanke – Vedtaget første gang, forslaget skal behandles 
igen ved næste LGF 2013 
Forslagets §2: 28 for, 20 imod – Ikke vedtaget da det kræver 4/5 af stemmerne 
Forslagets §3: 51 for, 2 imod – Vedtaget første gang 
Forslagets afsnit B og F: 50 for, 3 imod – Vedtaget 
Forslagets afsnit C: 42 for, 3 imod – Vedtaget 
Forslagets afsnit D: 53 for, 0 imod – Vedtaget 
Forslagets §1 og 3 er først gældende hvis det bliver konfirmeret ved næste LGF med 4/5 
flertal. Den øvrige del af forslaget er vedtaget med umiddelbar virkning. 
 



Der blev formuleret kritik af den måde afstemningen blev gennemført på. Der burde 
være tydeligere beskrivelse af hvad de konkrete vedtægter handler om, som der blev 
stemt om.  
 

6. Valg af revisor 
- Landsbestyrelsen foreslår genvalg af AP-Statsautoriserede revisorer 
Forslaget blev godkendt af LGF. 
 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen efter forud indgivet forslag til opstilling af medlemmer. Alle 
medlemmer af LMU er valgbare 
En kandidatliste var tilgængelig på www.lmu.dk 

a. Dirigenten bad LGF tage stilling til om Michael Nissens kandidatur til LB kunne godkendes 
selvom opstillingsbrevet var modtaget nogle få dag for sent i forhold til fristen. LGF 
godkendte Michael Nissens opstilling. 
Dirigenten gennemgik valgproceduren og bad LGF stemme på de opstillede kandidater. 
Resultat: 
Michael Nissen: 78 
Magnus Haahr Nielsen: 76 
Line Højgaard Jensen: 74 
Alle tre blev således valgt til LB i første valgrunde. 
 
Ditte Clausen blev opstillet som suppleant til LB og valgt med 109 stemmer. Eftersom der 
var en tom plads i LB indtræder Ditte umiddelbart i LB. 
 

8. Eventuelt 
Andreas Wind fra landsbestyrelsen og Landsleder Reidar Poulsen tog ordet og takkede de afgående 
LB-medlemmer, Mads Højgaard, Helene Andersen og Jakob Østerbye for deres store indsats. 
Generalforsamlingen tilsluttede sig og gav de afgående medlemmer stor applaus. 
 
Dirigenten takkede forsamlingen og overlod ledelsen af LMU til den nyvalgte landsbestyrelse frem 
til næste landsgeneralforsamling. 

 
/referat, Michael Agerbo Mørch 
 

http://www.lmu.dk/

