
 

Landsbestyrelsesmøde d. 26.oktober 2012 
Sted: Industrivænget 40, 3400 Hillerød 
Tidspunkt: 12-17 
 
Til stede: 
Ditte Clausen, Line Højgaard Jensen, Andreas Wind, Magnus Haahr Nielsen, Michael Nissen, Reidar 
Puggaard Poulsen. 
Carsten Skovgaard-Holm var til stede under lukket møde. 
 
Referat 
 

1. Mødeopstart 
a. Indledning 

Mødet blev indledt med fællesbøn 
b. Siden sidst 
c. Fællesbøn 
d. Ordstyrer og referent 

Konklusion:  
Ordstyrer: Magnus Haahr Nielsen 
Referent: Reidar Poulsen 

e. Mødeplan 
LB gennemgik dagsordenen og prioriterede i punkterne. 
 

2. Referater 
Beskrivelse: LB’s mulighed for kort at drøfte referater. LB-referater skal godkendes og underskrives 
af LB. 
Udskudt til næste møde. 
 

3. Afdelingsrunde 
Afdelingsfordeling mellem lb’ere. 

a. Sønderjylland – Ditte Clausen 
b. Østjylland – Michael Nissen 
c. Nordsjælland – Magnus Haahr Nielsen 
d. København – Andreas Wind 
e. Vestjylland – Line Højgaard Jensen 
f. Bornholm – Magnus Haahr Nielsen 
g. Lolland/Falster – Andreas Wind 

 
4. Finansministeriet 

a. Ansøgning fra Ung Uge Virksund 
Bilag: 20121004AnsoegningFraUU_Virksund.docx  
Konklusion: Projektet er sikkert meget godt, men det ligger udenfor det formål som 
pengene er afsat til. 
Kommunikation:  Reidar giver besked til ansøger. 
 

b. Forslag om bankskifte 
Bilag: 20121023Bankskifte.pdf 
Beskrivelse: LB har tidligere i 2012 vedtaget nogle retningslinjer for hvordan LM’s 

https://intranet.dlm.dk/lmu/Landsbestyrelsen/20121026LBMoede/20121004AnsoegningFraUU_Virksund.docx
https://intranet.dlm.dk/lmu/Landsbestyrelsen/20121026LBMoede/20121023Bankskifte.pdf


økonomiteam håndterer bankoverførsler. Helt konkret skal en bankoverførsel fremover 
godkendes af to medarbejdere i teamet. For at implementere det, foreslår Mogens 
Højgaard Jensen (LMU’s nyvalgte kasserer) at vi skifter bank. 
 
- Punktet blev ikke behandlet på mødet.  
 

c. Projektpulje 
Spørgsmål: Der er afsat penge til at støtte evangeliserende projekter og projekter der 

kommer lmu-arbejde til Danmark til gode. Super fedt!! Det skal kommunikeres. Er det gjort? 
Svar: Delvist. Det skal nok gøres tydeligere. 
Konklusion: Vi skal drøfte kommunikationen om det på et kommende LB-møde. 

  
d. Budget 2013 

Bilag: er ikke færdigt endnu 
Orientering: Reidar orienterede om det foreløbige budgetarbejdet. Puslespillet omkring 
landsleder og andre stillinger giver store ubekendte. Indtil videre budgetteres med ansatte 
som i 2012, og så kan budgettet evt. revideres ind i det nye år. 
Drøftelse: LB ønsker fortsat en pulje til lokale missionsprojekter. Ansættelser kører videre 
som nu. 
Konklusion: Reidar arbejder videre, og kommer med et forslag der kan godkendes i 
december. 
 

e. Ansøgning om deltagelse i Gospel Coalition Conference 2013 
Bilag: Ansøgning 
Konklusion: Ja… LB vil imødekommer ansøgningen. Dog skal det nærmere beskrives 
hvordan ansøgers deltagelse i konferencen kommer LMU til gode. 
Kommunikation: Reidar melder tilbage til ansøger. 
 

5. LM-ministeriet 
a. Valg til div. Bestyrelser 

Helene Andersen har tilbudt at følge op på de sidste hængepartier. LB takkede for Helenes 
tilbud, og har allerede meldt positivt tilbage til Helene. 
 

b. Valg til diverse poster i LM’s landsstyrelse 
Beskrivelse: Har LB forslag til hvem LS skal vælge til diverse udvalg/poster? 
Punktet blev ikke behandlet på dette møde 
 

c. Medlemsgave 
Spørgsmål: Medlemsgave i form af en bog. Hvor der er besluttet at afsætte 25.000, er 
gaven givet? Hvis ikke, hvornår? Hvem står for det? 
Svar: Ja, bogen er købt og venter på at blive sendt ud til alle der betaler kontingent i LMU i 
2012. Reidar skriver rundt og minder lokalforeninger om tidsfristen for medlemslister d. 15. 
november. 
. 

d. Forberedelse til LM’s GF v. Magnus Haahr Nielsen og Andreas Wind 
Beskrivelse: Mulighed for at drøfte relevante punkter fra LM-GF dagsordenen. 

i. Fusion med LM-Kids 
LB er fortsat positive overfor fusionen med LM-Kids. Wind og Nielsen er klar på evt. 

https://intranet.dlm.dk/lmu/Landsbestyrelsen/20121026LBMoede/GCC_Ansoegning.pdf


spørgsmål og kommentarer fra LM’s generalforsamling. 

 
ii. Evt. oprettelse af trossamfund i LM 

LB tog en runde om hvordan man forholder sig til folkekirke og frimenigheder. 
LB vurderer at der blandt unge er større tilknytning til frimenigheder eller i hvert fald 
’helmenigheder, men det er langt fra entydigt. 
Der skal være et stærkt og godt alternativ til folkekirken i LM-regi om 20 år. 

 
6. Forkyndelsesministeriet 

a. Rapport fra arkæologitur 
Bilag: arkaeologitur.doc (i mødemappen) 
Rapporten blev ikke behandlet på dette møde 
 

b. Bibelstudieoplæg på lmu.dk 
Spørgsmål: Konklusion på årsrapporter 2012. Hvordan står det til med 
Er der arbejdet videre med flere bibelstudieoplæg på LMU.dk siden? 
Konklusion: Vi skal gøre materialerne på lmu.dk mere synlige i LMU. 

 
c. Prædikantliste 

Idé: Navneliste på alle prædikanter i hele landet (ligesom det er skrevet på Teen 
hjemmesiden) 
 
Ideen blev ikke drøftet på dette møde 
 
 

d. Sæt ord på din tro 
Spørgsmål: Opfølgning på ’Sæt ord på din tro så også din ikke kristne kan forstå det’ Er det 
et nyt projekt som vi skal arbejde videre med? 
Svar: På missionskonferencen sættes der fokus på det, men ellers er der ikke taget andre 
initiativer endnu. 
 

e. Ungdomskirke i Kbh 
Bilag: mail fra Line + Oplæg fra initiativgruppen 
 
Sagen blev ikke drøftet på dette LB-møde 
 

7. Udenrigsministeriet 
a. Missionsprojektet 2012-2013 

Spørgsmål: 
Det materiale der bliver lavet til dem i Etiopien – får vi adgang til det? Bliver det oversat? – 
Hvordan står det til med dette? Er der kommet et svar? 
Svar: Materialet bliver ikke oversat til dansk i sin fulde længde. Interessen vurderes ikke at 
modsvare arbejdet med at oversætte. 

 
b. Missionsprojekt 2014 

Spørgsmål: missionsprojekt 2014 (Reidar beder Inga om forslag) Er det afgjort hvad der 
skal være missionsprojektet for 2014?  
Svar: Nej det er der endnu ikke taget stilling til. Poulsen, vi bede Louise Høgild og LM’s 
team for international mission (TIM) om forslag. 
 

8. Personaleministeriet 

https://intranet.dlm.dk/lmu/Landsbestyrelsen/20121026LBMoede/Arkaeologitur.doc
https://intranet.dlm.dk/lmu/Landsbestyrelsen/20121026LBMoede/20121026MailFraLineOmUngKirkeKbh.pdf
https://intranet.dlm.dk/lmu/Landsbestyrelsen/20121026LBMoede/Oplæg%20om%20ungdomskirke%20til%20afdelingsstyrelsen.doc


a. Ansættelse af ny landsleder v. Andreas Wind og Michael Nissen 
Beskrivelse: Andreas og Michael har holdt møder med LM-Kids om ansættelse af en ny 
fælles leder. Processen er i gang og samarbejdet med Kids kører rigtig godt. 
Konklusion: Udvalget fik feedback fra det øvrige LB. LB ønsker, hvis det er muligt, at blive 
orienteret lidt mere undervejs. Udvalget kører videre. 
 

b. Orlovsansøgning fra Reidar Poulsen 
Beskrivelse: Reidar Poulsen har søgt om 10 ugers studieorlov. LB tilbød 2*14 dage da 
ansøgningen blev drøftet på sidste LB-møde. Reidar har meldt tilbage at 2*14 dage stadig 
er ønskeligt. 
Konklusion:  2 * 14 dage bevilget i foråret. Reidar organiserer kalender og evt. behov for 
afløser i perioderne.  
 

c. Lukket møde 
Beskrivelse: a. og b. drøftes blandt andet på lukket møde. 
Se evt. lukket referat. 
 

9. Eventministeriet 
a. LB’s deltagelse på Mission12 

i. Café lørdag aften 
LB drøfter videre på e-mail. 
 

10. Medieministeriet 
11. Teenministeriet 
12. Musikministeriet 
13. Parkeringspladsen 

Bilag: LBParkeringspladsen.docx 
14. LB-arbejdet – kommende møder 

a. Kommende møder 
i. Decembermøde 

1. dato: 10. december 
2. ordstyrer 
3. indleder 
4. Lokaler og forplejning: Reidar Poulsen 

ii. Lederforum 22-23. februar 2013 
LB-møde fra kl. 12 om fredagen. Udgangspunktet i Århus 
 

iii. LB-møde Marts/April 
Konklusion: søndag d. 28. april efter landsmødet 
 

iv. LB-møde Maj 2013 
Tirsdag d. 14. maj fra 16-22 i Odense 
 

v. LB- junimøde (evt. skype) 
Ikke fastlagt endnu 
 

vi. Lederforum 6-7. september 2013 
 

https://intranet.dlm.dk/lmu/Landsbestyrelsen/LBParkeringspladsen.docx


b. Fordeling af ministerier 
Bilag: læs gerne LB-håndbogen på et tidspunkt 

i. Introduktion til de enkelte ministerier 
ii. Fordeling 

LB gennemgik listen og luftede ønsker. 
Konklusion: 
Udenrigsministeriet: Ditte Clausen 
Eventministeriet: Line Højgaard Jensen 
Medieministeriet: Line Højgaard Jensen 
Musikministeriet: Andreas Wind 
Finansministeriet: Fælles 
LM-ministeriet: Magnus Haahr Nielsen 
Personaleministeriet: Michael Nissen 
Teenminister: Michael Nissen 
Forkyndelse: Andreas Wind 
 

c. LB’s 2013 Målsætninger  
Beskrivelse: Det nye LB bør forholde sig til målsætningerne og justere dem. 
Bilag: 2013 Målsætninger for LMU-Danmark  
Punktet blev ikke drøftet ved dette LB-møde. 
 

15. Evt. 
 

LMU Kalender: Link til LMU Kalender på Intranet 
 

https://intranet.dlm.dk/lmu/Landsbestyrelsen/Landsbestyrelseshaandbogen.docx
https://intranet.dlm.dk/lmu/Projekterogsager/Maalsaetninger/2013MaalsaetningerForLMU.pdf
https://intranet.dlm.dk/lmu/Lists/Kalender/MyItems.aspx

