
 

Landsbestyrelsesmøde d. 7. september 2012 
Sted: Industrivænget 40, 3400 Hillerød 
Tidspunkt: 12:00 - 18:00 
 
Referat 
 

1. Mødeopstart 
a. Indledning v. Wind 

Grundlaget for vores tro er en historisk begivenhed - Jesu opstandelse. 
b. Siden sidst 
c. Fællesbøn 
d. Ordstyrer og referent 

Ordstyrer: Andersen, Referent: Poulsen 
e. Mødeplan 

 
2. Referater 

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

a. Referat fra LB-møde d. 9. juli 2012 
Konklusion: Referatet blev underskrevet og godkendt uden kommentarer. 
 

3. Afdelingsrunde 
a. Sønderjylland 
b. Østjylland 
c. Nordsjælland 
d. København 
e. Vestjylland 
f. Bornholm 
g. Lolland/Falster 

 
4. Finansministeriet 

a. Balance/Budget pr. 29/8-2012 
Bilag: udskrift som html fil 
Konklusion: det ser nogenlunde fornuftigt ud. 

b. Budget 2013 
Bilag: budgetudkast pr. 30/8. 
Beskrivelse: I bilaget er 2012 budgettet kopieret over i 2013 kolonnen uden ændringer. 
Hvilke ændringer skal vi foretage i forhold til 2012 budgettet. Altså den indledende og 
overordnede budgetdrøftelse. 
Drøftelse: Der er ikke de store ændringer på vej. Dog er der stor usikkerhed omkring løn. 
Ansættelse af ny landsleder og evt. overlap, samt mulig fusion med LM-Kids, gør det meget 
svært på nuværende tidspunkt at lave et budget. 
Konklusion: LB beder Poulsen og Mogens Højgaard Jensen om at fremskrive de 
eksisterende tal med samme stab som pt. 
 

5. LM-ministeriet 
a. Landsgeneralforsamlingen 2012 

https://intranet.dlm.dk/lmu/Landsbestyrelsen/LB%20referater/20120709LBmodeReferat.docx
https://intranet.dlm.dk/lmu/Oekonomi/2012Regnskab/20120829LMUBalance_budget.htm
https://intranet.dlm.dk/lmu/Oekonomi/2013Budget/20120830LMU_Budget2013_UDKAST.xlsx


i. Dagsorden 
Bilag: se udkast i LGF2012 mappen på intranettet 
Konklusion: Ingen ændringer. Andersen forbereder ledelsesberetning. Poulsen 
gennemgår regnskab. 

ii. Vedtægtsforslag til udvidelse af LMU 
Bilag: 20120830LMBU_Organisation_Vedtaegter_UDKAST.docx 
Beskrivelse: Der er nu tilføjet lokalvedtægter for børneklubber samt 
junior/teenklubber. Vi skal desuden drøfte tilbagemelding fra LM-Kids 
repræsentantskabsmødet d. 31/8-1/9 samt høringssvar fra LMU kredse og 
afdelinger. Det endelige forslag skal gøres færdigt og sættes på LGF dagsorden til 
afstemning. 
Konklusion:  
§5 ændres til så det giver LB mulighed for at godkende lokalforeninger med andre 
typer vedtægter. 
§6 ’Afdelingsmøde’ ændres til ’Afdelingsforum’. En opfordring til oprettelse af 
undermøder. 
§9 at brevstemmer kun tælles med i første valgrunde skal fremgå. 
LB foreslår LGF at LMU kører et år med inkonsekvens mellem §1 og §5… vi skal 
huske at have et ’rulle-tilbage vedtægtsforslag med til LGF 2013, hvis nu 2. 
godkendelse af vedtægterne ikke vedtages. 
LB anbefaler at LGF godkender vedtægtsændringerne. 
 

iii. Input til LB’s ledelsesberetning 
Stikord: Jakob Ø’s stop, Fusion med Kids, udskiftning i staben, fremover bliver det 
også periode med større ændringer, tag ansvar og bak op om LB, vær trofaste i 
LMU og hjælp os igennem omskiftelserne, målsætninger,  
 

iv. Valg af dirigent og stemmetællere 
Konklusion: Dirigent Peter Rask (Poulsen spørger) 
Stemmeoptællere og referent – Poulsen spørger konsulenter. 
 

b. Valg til div. Bestyrelser 
i. LME bestyrelsen 

Konklusion: Maja Nielsen har sagt ja til at repræsentere LMU tre år mere. 
 

ii. LMH bestyrelsen 
Konklusion: Andersen går videre med valget. 
 

Konklusion: Kontaktpersonen i LB bør kontakte repræsentanterne jævnligt. 
 
 

c. LMU og efterskolerne (Drøftelsen blev flyttet til Lederforum – se særskilt referat) 
Beskrivelse: Opfølgning på samtale mellem LS og efterskoleforstanderne ved LS-mødet (LS-
12-03) citat fra protokollen: 
Forholdet med at LMU konsulenterne har så lidt kontakt til skolerne, blev også drøftet ved 
dette møde. Selvom LMUs landsbestyrelse med de medarbejder-resurser der er i LMU, har 
fravalgt skolebesøgene, hvilket landsbestyrelsen har mandat til, ønsker både forstandere 
og LS, at man en gang til overvejer den sag. Det forekommer så indlysende, at LMU 

https://intranet.dlm.dk/lmu/Landsbestyrelsen/20120907LBMoede/20120830LMBU_Organisation_Vedtaegter_UDKAST.docx


konsulenternes kontakt med potentielle LMUere som er på skolerne, må være relevant i 
arbejdsbeskrivelserne. Når det gælder honorarer og aflønning i forbindelse med 
besøg/timer der gives undervisning i, herunder også kombinerede ansættelser, blev der i 
samtalen udtrykt forskellige meninger og holdninger til.  
Både fra LS og forstanderne blev der udtrykt glæde over muligheden for at mødes og 
samtale om LM og skole relationerne.  
******** 
Beslutning. Efter samtalen blev LT opfordret til med LMU at drøfte konsulent besøg på 
skolerne. Også om man kunne sende ikke-ansatte som LMU besøg, så eleverne mødte LMU 
i forbindelse med deres ophold på skolen. 
 

d. LMU i storbyerne (Drøftelsen flyttet til Lederforum – se særkilt referat) 
Beskrivelse:  
Bilag: oplæg fra national chef og LMU landsleder følger. 
 
 

e. Referat fra møde mellem LS og afdelingerne 3. maj 2012 
Beskrivelse: referat til orientering og mulighed for kommentarer. 
 

f. LM generalforsamling 2012 d. 26-27. oktober 
Konklusion: Wind og Højgaard repræsenterer LMU. Poulsen beder Elisabeth Bekker om 
fremover at sende til Højgaard. 
 
 

6. Forkyndelsesministeriet 
a. Sjælesorg for pigerne i LMU 

Beskrivelse: Der er, ifølge Helene Pihl, et stort udækket behov for sjælesorg for piger i 
LMU. Hvordan imødekommer vi det behov? Er undervisning på LULK en mulighed? 
Undervisning i lokale LM-forsamlinger? Hvilken rolle kan Andrea spille i denne udfordring? 
Drøftelse:  Vi tror Helene Pihl har ret i sin iagttagelse. Synlige piger blandt frivillige 
vidneforkyndere, ledere og ansatte er vigtigt. 
Konklusion: Kvindelige vidneforkyndere bør opprioriteres særligt i østdanmark. I staben 
skal kvinder i kommende ansættelser vægtes højt. 
 
 
 

7. Udenrigsministeriet 
 

8. Personaleministeriet 
a. Rapporter fra LMU’s ansatte 

Bilag: Se rapporter i mødemappen 
Drøftelse: Udmærket at få rapporter. Der er ikke én eller to fælles sager som stikker meget 
ud som skal drøftes.  
Konklusion: Vi bruger lidt tid på lederforum på at spørge til generel trivsel og 
konsulenternes vurdering af hvad deres tid skal bruges på. (Andersen leder 
tilbagemeldingen) 
 



b. Nye ansættelser 
Louise Høgild er ansat som missionsprojektleder for LMU – ansættelsen er financieret 
gennem ekstra tilskud fra LM. 
Planer om en deltidsstilling i østdanmark er midlertidigt sat i bero. 

c. Lukket møde – intet referat 
 

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

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

a. Forberedelse af LederForum 
15. Evt. 

a. Ansøgning fra Christina Frederiksen 
Konklusion: bevilget. 
 

b. En ansøgning fra Ung Uge Virksund er muligvis på vej. 
Eftersom ansøgningen ikke er modtaget kunne den ikke behandles. 

 
 

LMU Kalender: Link til LMU Kalender på Intranet 
 

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

