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Landsbestyrelsesmøde fredag den 9. september 2013 

Sted: Odense Missionshus, Vesterbro 9B, Odense 

Tidspunkt: kl. 17:30 til 21:00 

 

Ansvarlig for forplejning:  Lars  

Ansvar for lokaler, nøgle m.m.:  Lars 

 

Tilstede: Magnus Haahr Nielsen, Line Højgaard Jensen, Michael Nissen, Ditte Clausen, Andreas Wind, 

Lars Larsen 

Fravær: Henrik Jensen 

Blå skrift i dokumentet markerer, hvor referatet har ny tekst i forhold til dagsorden.  

Referat 

1. Mødeopstart 

a. Indledning – Lars indleder ud fra Joh 14, 1-3 

b. Siden sidst 

c. Fællesbøn 

d. Ordstyrer og referent 

e. Mødeplan 

 

2. Referater 

Beskrivelse: LB’s mulighed for kort at drøfte referater. LB-referater skal godkendes og 

underskrives af LB. 

Bilag 1: Referat fra LB-møde 11. juli 2013 på Haderslev Næs til underskrift 

Referatet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen 

 

3. Afdelingsrunde 

Ingen kommentarer under dette punkt 

    

4. Kort orientering fra Lars – igangværende sager, kommende projekter og ideer 

a. 2014 – Bibelglædens år 

Bilag 2: Arbejdspapir om bibelglædens år  

Landsbestyrelsen udtrykker stor glæde over initiativet – og sprøjtede på få minutter en 

brainstorm af sig, som Lars tager videre til arbejdsgruppen for projektet. Det kommende 

Arbejdsudvalg for Unge, skal også som en af sine første opgaver arbejde med ideerne: 

i. Læs i Bibelen sammen med 1 makker:  

Der skal en masse ”konfetti” ud over det her koncept – men for at få substans kan 

konsulenterne argumentere for ”bibel-partnerskab”. Det skal ikke være 

organiseret af LMU, men gå via mund-til-mund metoden og starte hos 

konsulenter/stærke synlige LMU’ere 

ii. Lyset og Livet:  

Vi vil skyde penge i Lyset og Livet, så den bliver meget bedre og mere kendt (De 

skal have en app, så de unge kan gå ind på L & L – og nye billeder) 

iii. Noget lignende Evangelisk Alliance Uge – at mødes ekstraordinært en hel uge og 

læse Bibelen 

iv. ”Læs Bibelen med Jens Ole” 

v. Hvad kan skabe glæde over Bibelen for dig? (Vi vil skabe en brand, en glæde hos 

den enkelte)  

vi. Reklamer på busstoppesteder 
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vii. Samarbejde med Bibelselskabet om hvordan vi synes, at de kan markere deres 

jubilæum ind i vores sammenhæng – en stand på Ung Uge, rabat på Bibelen  

viii. Samarbejde med Scandinavia om Bibelen på hverdagsdansk (få unge til at læse 

GT på hverdagsdansk) 

ix. Afdelinger mødes en lørdag eftermiddag og læser i Bibelen sammen (der skal 

tænkes kreativt) 

x. Recitere Markus-evangeliet på LULK 2014 

xi. På LULK 2014 er der game show, om paratviden i Bibelen - en konkurrence om 

hvem der ved mest om Bibelen (nævne alle bøgerne i bibelen, bibelske navne) 

xii. Bibelvers som hedder 20.14 (lav en masse visitkort med forskellige 20.14 

bibelvers) 

Johannes 20.14: ”Da hun havde sagt det, vendte hun sig og så Jesus” 

Ordsprogene 20.14: ”`Elendigt bras!´ siger køberen, mens han tinger om prisen, 

men bagefter praler han af det røverkøb, han har gjort” 

Osv.   

xiii. En Facebook-gruppe med glæde over bibelen 

xiv. Styrke samarbejde mellem unge og gamle – ved at de går sammen to og to og 

læser sammen i Bibelen 

xv. Plakater ud i LMU-foreningerne 

xvi. LMU’s udtryk: ”addicted to…?” 

xvii. Opgaven skal over i Arbejdsudvalget for Unge straks! 

 

b. DBI – bogprojekt  

Er også et punkt under Finansministeriet 

c. Nytårskonference i Tyskland – Mission-Net.org 

d. Inspiration fra NIMBU (Lars på Island) 

i. De nordiske ungdomsorganisationer mødte et kald fra den lutherske menighed i 

Island, som ikke har noget børne- og ungdomsarbejde overhovedet.  

NLM-Ung i Norge overvejer derfor muligheden for at sende et team til Island, der 

kan hjælpe – og de øvrige nordiske organisationer tilkendegav villighed til at 

støtte NLM i den opgave med f.eks. økonomi, hvis der viser sig mulighed for det. 

ii. Tendenserne i LMU findes også i de andre lande.  

Unge der vil nedbryde generationskløften, unge der vil leve i ægte missional 

discipelskab, unge der er påvirket af det omgivende samfund med hensyn til etik, 

moral og individualisering. 

Vedrørende ”liv og lære – i et sekulariseret samfund” (også blandt kristne) er der 

to sideløbende spor:  

1. En udglidning fra evangeliet og etisk påvirkning fra samfundet 

2. En tilbagevenden til evangeliet og et ønske om at leve i ægte efterfølgelse 

iii. Det var utroligt inspirerende at tilbringe 3 dage sammen med brødre og søstre fra 

Norden 

e. DUF og LMU’s antikup-regel i vedtægterne 

Er også et punkt under Finansministeriet 

 

5. Orientering fra konsulentteammøde fredag 6. september 

a. Konceptet med smågrupper er ved at komme i gang.  

Morten Vibert har kontakt til en gruppe i Århus, der vil knytte til ved Aros Kirken. De er 

entusiastiske og fulde af gåpåmod 

Michael Mørch/Per Westh har kontakt til en gruppe i København, der vil knytte til ved 

NordVestKirken. Aktuelt er der basis for at oprette 2-3 grupper af 8 personer 
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Dette har lært os, at når LB fremover har ideer, så skal vi være meget gode til at tale med 

dem, det vedrører og dem, der stiller sig kritiske overfor ideen 

 

b. Sjælesorg i LMBU 

Lars arbejder videre med muligheden for at oprette et korps af erfarne kristne i 

afdelingerne, der kan fungere som sjælesørgere/sparringspartnere for konsulenterne i 

LMBU 

Lars kontakter Dan Månsson for at arbejde videre med et koncept for at 

udruste/opmuntre unge mennesker til at yde sjælesorg 

 

6. Fusion med LM-Kids (punktet udskydes til næste møde) 

a. Faseplan for fusionsprocessen  

b. Brainstorm på punkter til første møde i den nyvalgte ledelse fredag 15. november 

c. Overveje muligheden af ”teamkoordinatorer” blandt konsulenterne med særligt ansvar for 

koordinering med det pågældende arbejdsudvalg 

Magnus og Lars finder en dato, hvor de kan arbejde med forskellige forhold vedrørende 

fusion. 

 

7. Landsgeneralforsamling 2013 

a. Status på kandidatlisten til Landsbestyrelse og 3 x arbejdsudvalg 

Bilag 3: Opdateret kandidatliste 

LB udtrykker stor glæde over antallet af kandidater  

b. Gennemgå dagsorden for generalforsamling 

Bilag 4: Lars sender udkast til dagsorden torsdag 5. september 

LB debatterede grundigt, hvordan forløbet af LGF planlægges bedst, så det bliver tydeligt, 

hvad der stemmes om hvordan og hvornår. Lars tager alle inputtene med sig i sin 

forberedelse – som sandsynlig dirigent på LGF 

c. Landsbestyrelsen stiller 2 forslag på generalforsamlingen 

i. Forslag om ”Andenbehandling af vedtægtsændringer jf. paragraf 15” 

ii. Forslag om ”Alle stemmeberettigede kan ved LGF 2013 afgive stemme til alle 3 

arbejdsudvalg” 

LB diskuterede ordlyden i forslagene og fandt frem til de formuleringer, som fremgår af 

dagsorden til LGF 2013, der blev udsendt dagen efter, lørdag 7. september (dermed 

blev tidsfristen for offentliggørelse af dagsorden overholdt) 

 

8. Finansministeriet 

a. DUF og antikup-regel 

Beskrivelse: DUF-tilskuddet for 2013 falder ca. kr. 95.000,- som konsekvens af 

bestemmelsen i LMU’s vedtægter  

Bilag 5: DUF og antikup-regel_afslutning  

Lars orienterer om mailkorrespondance mellem DUF, LMU’s revisor og Lars.  

DUF står fast på, at LMU’s medlemstal i støtteansøgningen skal reduceres, så det kun er 

medlemmer med fuld stemmeret 30. september 2012, der tæller med i ansøgningen for 

2013. Det betyder, at LMU ikke søger støtte for 830 medlemmer, men kun for 770 

medlemmer. 

LB tager orienteringen til efterretning – og noterer samtidig at antikup-reglen i 

vedtægterne skal op til overvejelse på et senere tidspunkt. 

For at mindske risikoen for lavt medlemstal i 2014-ansøgningen har Maria Legarth haft til 

opgave at ringe rundt til samtlige ungdomsformænd for at minde dem om tilmeldingerne. 
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b. DBI og bogprojekt 

Beskrivelse: DBI har rettet henvendelse til en række organisationer om at være med i et 

fælles treårigt studie- og bogprojekt om kristen oplæring af 0-18-årige. DBI beder LMBU 

om medfinansiering på 3 x 10.000 kroner i perioden 2014-2016. 

Bilag 6: Henvendelse til organisationer fra DBI 

Lars’ vurdering af LMU’s økonomi er, at der er råd til at afsætte 3 x kr. 10.000 i budgettet 

2014-2016. 

LB er meget glade for projektet, som falder helt i tråd med vores målgruppe – og vil derfor 

meget gerne støtte projektet. 

 

c. Budget 2014 

Beskrivelse: Budget 2014 skal inddrage udgifterne til LM Kids, som hidtil har været 

afholdt af LM. Derfor skal LM´s bloktilskud til LMU korrigeres, så budgettet bliver 

retvisende. Den arbejdsproces er Lars i gang med sammen med Johnny Lindgreen, Henrik 

Olsen og Mogens Højgaard. 

Bilag 7: Lars sender udkast til budget 2014 torsdag 5. september  

Lars orienterer om arbejdet med at koordinere budgetterne for LM Kids og LMU. 

Regnskabsteknisk er der en del forskelle, som giver udfordringer. Det handler blandt 

andet om, hvordan LM’s økonomiske støtte til LMU fremover skal skrues sammen, når LM 

Kids bliver en del af LMU. Det er både LM’s ressourceteam og Lars opmærksomme på, så 

de arbejder i løbet af efteråret videre på at løse dette.  

   

9. LM-ministeriet 

a. Samarbejde mellem LM og LMBU 

Beskrivelse: LMU (LMBU) ønsker at signalere både organisatorisk og åndelig samhørighed 

med LM. Derfor har LB bedt Landsstyrelsen (LS) forholde sig til dette dokument. LS har 

26. august svaret: ”LS godkendte det vedhæftede oplæg til samarbejdet mellem LMBU og 

LM. LS udtrykte stor glæde over den vilje, der er i LMBU, til at være en del af LM!” 

Hvis LB kan tilslutte sig ordlyden med de tilføjelser, der blev besluttet på LB-møde 11. juli 

kan dokumentet herefter offentliggøres på LGF 2013 

Bilag 8a: mail – samarbejde LM og LMBU 

Bilag 8b: dokument – 2013-07-16_Samarbejde_LM_LMBU 

LB er glade for tilkendegivelsen fra LS. 

Magnus redigerer ordlyden og sender det nye udkast til godkendelse hos LS og LB, så JPR 

og MHN, som repræsentanter kan skrive under på officielt dokument. 

 

10. Forkyndelsesministeriet 

 

11. Udenrigsministeriet 

a. Missionsprojekt 2013 

Ditte orienterer fra besøget i Etiopien – og bringer en meget stor og varm tak til LMU-

Danmark med tilbage fra etiopierne 

Bøn! Bøn fylder utroligt meget hos de unge etiopiere, så det er fantastisk at være vidne til  

b. Missionsprojekt 2014-15 

Louise Høgild og Rebekka Aagaard Nielsen arbejder med projekterne for henholdsvis LMU 

og LM Kids.  

Indsamlingslandet er Cambodja og pengene vil gå til oprettelse af et kollegium for unge 

piger og ansættelse af en børnekonsulent. 
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12. Personaleministeriet 

a. Vigtigt at alle ansatte er med som en del af personalegruppen – uanset deres 

ansættelsesprocent – så de føler sig set og værdsat. Det kan blandt andet ske gennem 

deltagelse i Skype-møder o. lign. 

b. Andreas Ipsen har ansøgt om forældreorlov fra 1. februar og 13 uger frem. LB bevilger 

hans forældreorlov. 

c. Lars kontakter Jacob Knudsen for at høre om han kan være vikar på lmu.dk 

 

13. Eventministeriet 

 

14. Medieministeriet 

 

15. Teenministeriet 

 

16. Musikministeriet 

 

17. Parkeringspladsen 

Bilag: LBParkeringspladsen.docx 

 

18. LB-arbejdet – kommende møder 

a. 7.-8. september – LB Invitation, Haslev (DUF-arrangeret uddannelse) 
b. 20.-22. september – LULK + LGF, Hillerød 
c. 21. eller 22. september – LB+, Hillerød (Den samlede nyvalgte ledelse i LMBU) 
d. 14.-15. november – LederForum/LB+, Hillerød 
e. 15.-17. november – Mission13 incl. Præ-konference, Hillerød 
f. 10. december – LB-møde, Odense (Budget m.m.) 
g. Marts/april 2014 – LB+ (Lars skal snarest afklare dato og sted) 

 

19. Eventuelt 

LMU Kalender: Link til LMU Kalender på Intranet 

 

Referat godkendt og underskrevet af LMU’s Landsbestyrelse 

fredag 15. november 2013 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

https://intranet.dlm.dk/lmu/Landsbestyrelsen/LBParkeringspladsen.docx
https://intranet.dlm.dk/lmu/Lists/Kalender/MyItems.aspx

