
 

Landsbestyrelsesmøde d. 11. juli 2013 
Sted: Haderslev Næs Bibelcamping 
Tidspunkt: 10:30 – 17:00 
 
Ansvarlig for forplejning: Line 
Ansvar for lokaler, nøgle m.m.:  Line 
 
Tilstede: Magnus Haahr Nielsen, Line Højgaard Jensen, Michael Nissen, Andreas Wind, Lars B. Larsen og 
Reidar Poulsen. 
Fravær Ditte Clausen og Henrik Jensen 
 
Referat 
 

1. Mødeopstart 
a. Indledning v. Lars Larsen  

Jer 5,20-23 
”Har I da slet ingen ærefrygt for mig” siger Herren. Vi skal engang imellem stoppe op og 
møde Gud som den frygtindgydende Gud. 
 

b. Siden sidst 
c. Fællesbøn 
d. Ordstyrer og referent 

Ordstyrer – Magnus blev valgt 
Referent – Reidar blev valgt. 

e. Mødeplan 
 

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

a. Referat fra mødet d. 28. april 2013 (se intranet) 
Konklusion: Referatet blev godkendt og underskrevet. 

b. LMH/LMU-samling + konsulentteammøde d. 10-11. juni (orientering v. Reidar) 
- punktet blev droppet. 
 

3. Afdelingsrunde – droppet/udsat 
 

4. Fusion med LM-Kids 
a. Orientering fra fusionsudvalg v. Lars 

i. Lars har ansvar for, at der bliver taget kontakt til de nyoprettede lokalforeninger, så 

de sender repræsentanter til generalforsamlingen, der kan stemme ved de 

forskellige valghandlinger. 

Alle børne- og juniormedarbejdere skal inviteres, også selvom de ikke har 

stemmeret ved LGF. 

ii.  

På det førstkommende Landsbestyrelsesmøde efter LGF skal de nye 

lokalforeninger kategoriseres efter arbejdsgrene. 

 



iii. Der skal være fortrykte stemmesedler, som gennemgår udvalgene et for et. 

Samtidig skal der være navne og billeder på storskæm. Dette skal stå i 

dagsordnen.Lars har ansvar for det. 

Vigtigt at valg og afstemninger bliver præsenteret så pædagogisk som muligt. 

 

b. Udkast til forretningsorden for ledelsen i LMBU. Oplæg/orientering ved Magnus og Lars – 
derefter drøftelse. 
Magnus og Lars’ forslag:  
Lars er sekretær for LB. En ungdomskonsulent skal være sekretær for ungdomsudvalget og 
tilsvarende for de to andre udvalg. Personalepolitiske beslutninger og personalepleje ligger 
i landsbestyrelsen og hos landslederen 
 
Drøftelse: Det er vigtigt at vi gennemtænker hvordan arbejdsudvalg og LB kommer til at 
arbejde godt sammen. Vi skal konstruere en forretningsorden sådan at LB kan uddelegere 
opgaver og beslutningskompetencer. Vi skal gennemtænke hvordan de ansatte skal være 
med. Skal vi have ansatte med som sekretærer? Vigtigt at huske at det er et arbejdsudvalg 
ikke en bestyrelse. Det kan være at der skal udpeges en formand for udvalgene.  Meget af 
arbejdet i LB det sidste års tid har været overordnede/strategiske. Det er naturligt at 
involvere arbejdsudvalg i ansættelsesprocesser, men samtidig lade beslutningen være i LB. 
Vigtigt med mulighed for ’lukkede’ møder (uden sekretær/ansat) 
Vi skal lave overordnede rammer for kompetencefordelingen og opgavefordelingen mellem 
LB og udvalgene. 
Vi kan træffe en beslutning om hvordan vi mener det skal køre det første år, og så tage det 
op til efteråret 2014. 
Ved første møde i LB+ (LB + udvalg) skal der præsenteres et forslag som skal drøftes og 
vedtages. 
Vi skal arbejde på at der er personsammenfald mellem udvalgsmedlemmer og LB. 
LB skal ikke være et overhus hvor alt skal godkendes før det kan gennemføres. 
Vi vil gerne at der skal være et budget for hvert arbejdsudvalg som udvalget kan udfolde sig 
frit indenfor. 
Landsleder er budgetansvarlig – derfor kan landsleder få ansvar for at fordele de afsatte 
penge mellem arbejdsgrenene. Skal arbejdsudvalgene kunne akkumulere /overføre penge 
til næste års budget. 
Hvad med ministerier – skal de fortsætte…?  
skabeloner til dagsorden – godt at give arbejdet i udvalgene samme sprog. 
 
Konklusion: 
1. hvordan fordeler vi økonomien?  Overordnet kører LMBU med fælles budget, 
landslederen kan indenfor det overordnede budget fordele pengene mellem udvalgene i 
løbet af året. Der afsættes penge i mindre beløb som frit kan bruges af udvalgene. Der kan 
ikke akkumuleres overskud til næste års budget. Dette skal sammen med den øvrige 
forretningsorden evalueres i efteråret 2014. 
 
2. hvilke beslutningskompetencer skal ligge i henholdvist LB og udvalg 
Ansvar: Reidar laver et udkast med eksempler på opgave/kompetence-fordeling ud fra de 
foregående to års  LB-referater. 
 
3. hvordan kan vi få fusions-fordele ind i samarbejdet? 



Ingen konklusioner. 
 

c. Mødestruktur i LMBU. Oplæg/orientering ved Magnus og Lars – derefter drøftelse 
Oplæg: Lars fremlagde et dokument (lægges i mødemappen som post-konventielt bilag) 
som beskrev forskellige typer møder og mødefrekvens. 
Udfordringen er en høj mødefrekvens. Dem der kommer til at sidde i både arbejdsudvalg 
og LB får efter planen 7 møder om året. Det bliver svært. 
Forslag at LB+ møder giver plads til både overordnet fælles LMBU møde (fredag aften) og 
udvalgsmøder lørdag formiddag, og så f.eks. LB-møde lørdag eftermiddag. Udvalgene kan 
selv vælge om de vil mødes selv, ud over det. 
Vigtigt at slå flere ting sammen. Fusionstankegangen vil have bedre vilkår når vi mødes alle 
sammen, og skærer ned på det vi mødes hver for sig. 
Konklusion: Vi prioriterer fællessamlinger og sætter parentes om udvalgsmøder. 
 

d. Identitet i LMBU, oplæg ved Magnus og Lars – derefter drøftelse 
Beskrivelse: Oplægget berører emner som ’kommunikationsstrategi’ og ’profilering af de 
forskellige arbejdsgrene i LMBU’ – og hvordan og i hvor høj grad har LMBU forskellig 
og/eller ens identitet samt egne logoer og mottoer for hver arbejdsgren. 
Drøftelsen: skal vi fastholde LMU og LM-Kids som brands og tilføje junior/teen udvalg. 
Hvad gør vi med websider… 
vi skal beholde forskellige websider og evt. tilføje en LMBU side. 
LMBU.dk som overordnet side og alt det organisatoriske 
lmu.dk målrettet unge og ungdomsledere og teenledere 
lm-kids.dk målrettet børne og juniorledere 
junior/teen.dk 
 
LMBU-fælles om nåden 
LMU – en evig forskel i dag 
LM-teen -  
LM-Kids – fordi Guds elsker børn 
hvordan skal LMBU præsenteres til LM-baglandet. 
 
LMU skal brandes via medlemmerne på  f.eks. facebook. 
 
Konklusion:  
vi skal have en grafisk identitet for hver af de tre arbejdsgrene og en fælles for LMBU. 
Ansvar: Reidar taler med Amalie og Christian Olsen om grafisk identitet. Lars følger op efter 
ferien. 
 

5. Finansministeriet 
a. Støtte til KPI’s forkynderprojekt 

LM-Kids er anmodet om at støtte projektet med 15.000 kr. projektet er relevant for LMU. 
Skal LMU dække nogle af udgifterne? 
Orientering: LM-kids har sagt ja, men DFS har meldt fra.  LM-Kids kan ikke huske hvornår 
de har sagt ja, og LMU kan ikke huske hvornår de har sagt nej. 
Drøftelse:… 
Konklusion: LMBU støtter med 15.000 kr. og Lars Larsen sidder med i styregruppen. 
Kommunikation: Lars melder tilbage til KPI. 



 
 

b. Halvårs balance/budget 
Bilag: 20130705HalvaarsstatusLMUOekonomi.pdf ( i mødemappen og regnskab-2013 
mappen) 
Orientering: der er ikke de store udsving i forhold til budget. Vi bruger flere kroner på løn, 
end budgetteret. Det skyldes uklarhed på budgetlægningstidspunktet. LMU afholder flere 
lønudgifter end budgetteret, men forventer også at det udlignes ved større tilskud fra LM, 
da der er tilsvarende lønbesparelser i LM/LM-Kids. 
 

c. Budget 2014 
Beskrivelse: Hvilke større ting/ændringer skal Mogens/Lars lave beregninger på til første 
budgetudkast? 
Konklusioner: 
- en speciel pengekasse til Line 
- overveje en pose penge til at støtte forkynder-uddannelse. 
- ingen øvrige specielle ting. Lars tager udgangspunkt i driften fra 2012 og 2013 fremskriver 
det budget. 
 
 

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

Line kæmper videre med at finde repræsentanter … blandt andet på Virksund Ung Uge i 
næste uge. 
 

b. Forretningsorden for aftaler mellem LM og LMU 
Beskrivelse: Bilaget beskriver den gældende praksis. Målet er at både LB og LM’s 
landsstyrelse kan tilslutte sig beskrivelsen, som derved får mere officiel karakter. 
Bilag: 2013_07_01_Forslag_forretningsorden.docx (i mødemappen) 
Drøftelse: det er ikke en forretningsorden, men måske en del eller et tillæg til 
forretningsordenen. Samarbejdsaftale mellem LM og LMBU er et bedre navn. 
Konklusioner:  
- Vi kalder det samarbejdsaftale mellem LMBU og LM.  
- Vi tilføjer en passage om at LMBU kan spørge LM om rådgivning og LM selv kan tage 
initiativ til at drøfte og rådgive om LMBU-sager. 
- LB konkluderer at dokumentet i øvrigt beskriver det gode samarbejde mellem 
- Det skal præsenteres pædagogisk med tegninger og kasser på LGF. 
Ansvar: Reidar retter dokumentet til og sender det til LM. Det godkendes endeligt på næste 
LB-møde, hvor LS formodentlig også har godkendt det. Lars tager det videre til LGF. 
 

c. LGF 
i. Kandidater til LB 

Andreas Wind genopstiller ikke. 
Line Højgaard Jensen stiller ikke op til LB (men gerne ungdomsudvalg) 
Michael Nissen stiller gerne op til LB. (Kun LB, ikke udvalg) 
Magnus Haahr Nielsen stiller gerne op til udvalg, til LB og til formandsvalget. 
 
Så vidt vi ved: 



- vil Thomas Vestergaard Rasmussen gerne stille op til LB. (Lars kontakter Thomas 
for at få det bekræftet) 
- er Sara Engmark villig til at stille op til LB. (et år) 
- er Helle Agerbo og Helene Andersen (bornholm) villige til at stille op til 
børneudvalg 
- er Daniel Andersen villig til at stille op til junior/teen udvalg. 
- Vi vil opfordre Inge Larsen til at stille op til både LB og Børneudvalg. (Lars 
kontakter) 
 
Øvrige forslag se rundsendt e-mail 
 
Lars Larsen vil være behjælpelig med at finde underskrivere til opstillingsbreve. 
 
Konklusion/opsummering LB-kandidater hvis formodningerne holder: 
Magnus Haahr Nielsen 
Michael Nissen 
Sarah Engmark 
Thomas Vestergaard Rasmussen 
Inge Larsen 
 

ii. Kandidater til udvalg 
Beskrivelse: I fusionsudvalget er det aftalt, at LB skal finde minimum 5 kandidater 
til Ungdomsudvalget og minimum 3 kandidater til Junior-teen udvalget. 
 
Konklusioner hvis formodningerne holder: 
Ungdomsudvalg 
Line Højgaard Jensen: stiller gerne op til ungdomsudvalget. 
Magnus Haahr Nielsen stiller gerne op til ungdomsudvalget. 
 
Junior/Teen udvalg: 
Daniel Andersen 
 
Børneudvalg: 
Inge Larsen 
Helle Agerbo 
Helene Andersen 
 
 

iii. Punkter til dagsorden 
1. Forslag vedrørende afstemningerne på Generalforsamling E2013 

a. Beskrivelse: I fusionsudvalget er det aftalt, at stille forslaget, der er 
beskrevet herunder på LGF. I praksis er det LB, der skal stille 
forslaget og ikke fusionsudvalget. Derfor er punktet til drøftelse og 
beslutning her. Årsagsbegrundelsen overfor LGF, er ganske enkelt, 
at der på LGF 2013 ikke vil være særligt mange stemmeberettigede 
repræsentanter fra LM Kids, og derfor stiller Landsbestyrelsen dette 
forslag, som skal fremgå af den dagsorden, der udsendes. Bliver 
forslaget ikke vedtaget, så er alternativet, at nogle af 
arbejdsudvalgene sandsynligvis vil stå halvtomme efter 



generalforsamlingen eftersom, der ikke er nok stemmeberettigede til 
at gennemføre fuld valghandling. 

b. Forslagets ordlyd:  ”I tilfælde af at vedtægtsændringerne bliver 
vedtaget under punkt ”XX” stiller Landsbestyrelsen forslag om 
ekstraordinært at dispensere fra de almene afstemningsregler, når 
der skal vælges repræsentanter til de 3 arbejdsudvalg og til 
Landsbestyrelsen. Med udgangspunkt i vedtægternes §13 stiller 
Landsbestyrelsen derfor forslag om, at alle der er 
stemmeberettigede til afstemningen vedrørende ét af 
arbejdsudvalgene på denne generalforsamling også er 
stemmeberettigede til afstemningerne vedrørende de øvrige 
arbejdsudvalg og Landsbestyrelsen. Dispensationen skyldes, at de 
almene afstemningsregler vil medføre, at det på netop denne 
generalforsamling, grundet vedtagelsen af punkt ”XX” bliver 
vanskeligt at finde tilstrækkeligt mange stemmeberettigede 
medlemmer, der kan stemme til arbejdsudvalgene.  
 
Landsbestyrelsens forslag lyder: På LMU’s Generalforsamling 2013 
kan alle, der er stemmeberettigede til én type afstemning, 
ekstraordinært også stemme ved alle øvrige typer afstemning. Dette 
forslag skal godkendes med 2/3 flertal blandt de 
stemmeberettigede.” 
 

Konklusion: LB tilslutter sig dispensationsforslaget og fremlægger 
det til LGF. 
Ansvar: Lars B. Larsen 
 

iv. Øvrig planlægning af LGF. 
- Magnus/formand åbner LGF og foreslår dirigent 
- Lars stiller op til dirigentvalg. 
- Lars skal have en ’højre hånd’ med. 
- Godkendelse af årsregnskab – Mogens 
- LB’s beretning input til Magnus tre uger før, Magnus skriver beretningen og 
offentliggøre den via lmu.dk og lm-kids.dk senest to uger før. 
- Invitere LS med… 
- Karma og kage midt i LGF. 
 

1. Forslag til dagsordensrækkefølge 
a. Valg af dirigent 
b. LB-beretning 
c. Årsrapport 
d. Fastsættelse af kontingent. 
e. Valg af revisor (kan evt. gennemføres senere mens der ventes på 

optællingsresultater. 
f.  Forslag til behandling 

i. Dispensationsforslag 
ii. Vedtægter – 2. behandling af de resterende 

fusionsændringer. 
iii. Øvrige vedtægtsændringer 

g. Valg 
i. Udvalg 



ii. LB 
iii. Formand 

h. Eventuelt. 
 
 

v. Information/PR 
- Vi trykker ekstra LULK-programmer sådan at de kan blive sendt til børne- og 
junior/teenklubber. 
- dagsorden offentliggøres fire uger før LGF. 
- offentliggørelse af kandidater på lmu.dk og lm-kids.dk 
- evt. bede ALLE konsulenter om at dele landet mellem sig og ring til alle 
kredse/klubber. 
-  
 

7. Forkyndelsesministeriet 
a. Fællessang+ 

Beskrivelse: Status og orientering v. Reidar 
Orientering: Fællessang+ er tænkt som løbende udgivelser som tillæg til Fællessang3. IMU, 
KFS, ELU og LMU besluttede for nogle år siden at FS3 skulle følges op af FS+. En redaktion 
blev sat i gang og har nu 14 sange klar til rettighedssøgning, trykning og udgivelse. Sagen er 
dog sat på stand by pga. uklarhed om økonomien i projektet. Reidar og Tonny (IMU 
landsleder) venter på nye tal til budgettet. Det ser desværre ud til at projektet kan strande 
på økonomien. 
Drøftelse: Det vil være meget ærgerligt ikke at gennemføre udgivelsen når redaktionen er 
nået så langt. Det vil også være ærgerligt ikke at vedligeholde brandet/produktet 
Fællessang. 
Konklusion: LB er villige til at løbe en økonomisk risiko på projektet.  
Kommunikation: Reidar melder tilbage til FS+-organisationerne og overdrager projektet til 
Tonny.  
 

8. Udenrigsministeriet 
a. Status på 2013 Missionsprojekt + lidt om 14. 

Bilag: 20130704StatusMissionsprojekt2013og14.docx (i mødemappen) 
Konklusion: 
Tak for en god status – flot arbejde. 
Personaleledelsen af Louise bør opprioriteres. 
 

9. Personaleministeriet 
a. Status på ansættelser og stillingsopslag v. Lars 

Referenten var fraværende ved dette punkt. Der henvises til stillingsopslag og nyheder på 
lmu.dk 
 

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

Bilag: LBParkeringspladsen.docx 

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


15. LB-arbejdet – kommende møder 
a. Godkende mødeplan for E2013 

i. 8. august – Skypemøde(aften) for LB & Fusionsudvalg (Forberede LGF). 
 

ii. LM-Rådsmøde 23. august 
 

iii. 6. september – LB-møde, Odense (Budget m.m.) 
 

iv. 7.-8. september – LB Invitation, Haslev (DUF-arrangeret uddannelse) 
Magnus samler deltagere og tilmelder. 
 

v. 20.-22. september – LULK + LGF, Hillerød 
 

vi. 21. eller 22. september – LB+, Hillerød (Den samlede nyvalgte ledelse i LMBU) 
 

vii. 14.-15. november – LederForum/LB+, … Hillerød  
 

viii. 15.-17. november – Mission13 incl. Præ-konference, Hillerød 
 

ix. 10. december – LB-møde, Odense (Budget m.m.) 
  

16. Evt. 
 
 
 


