
 

Landsbestyrelsesmøde d.9.juli 2012 
Sted: Haderslev Næs 
Tidspunkt: 14-16:30, derefter madlavning, hygge og afsked med Lars. 
 
Ansvarlig for forplejning:  Lars Nielsen 
Ansvar for lokaler, nøgle m.m.:  Lars Nielsen 
 
 
Referat 
 

1. Mødeopstart 
a. Indledning 
b. Siden sidst 
c. Fællesbøn 
d. Ordstyrer(Jakob Østerbye) og referent (Reidar 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 20. april 2012 
Konklusion: referatet blev godkendt 
 

3. Afdelingsrunde (ingen afdelingsrunde ved dette møde) 
4. Finansministeriet 

a. Kort orientering om økonomistyring i LM’s økonomiteam fremover v. Reidar 
Orientering: LM har ansat Gert som ny teamleder og det bliver højst sandsynligt Mogens 
Højgaard Jensen der bliver ansvarlig for styring af LMU’s økonomi i LM’s økonomiteam. 
Reidar har fremført ønske om at LM’s økonomiteam bliver fagligt opkvalificeret. 
 

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

ingen valg/bestyrelser… 
Orientering: Tabita Myhre har sagt ja til at være LMU’s repræsentant i KPI’s 
repræsentantskab. 
Kommunikation: Helene Andersen sender Tabitas mailadresse til Reidar så han kan 
begynde at sende hende referater. 
 
 

b. Vedtægter i høring (LMU/LM-Kids fusion) 
i. Tilbagemelding fra LS ang. økonomisk tilskud til LMBU 

Orientering: LM’s politik er at man vil fastholde tilskuddet til børne- og 
ungdomsarbejdet på ca. det niveau tilskuddet har i dag (2.3 mio. kr.), og lade evt. 
øgede tipsmidler gå til udvidelse af børne- og ungdomsarbejdet. Der gives dog 
ingen garantier for at den politik kan blive ændret. (LS protokol 12-4) 
Konklusion: LB glæder sig over beslutningen i LS. 
 
 

https://intranet.dlm.dk/lmu/Landsbestyrelsen/LB%20referater/20120420LBmodeReferat.docx


6. Forkyndelsesministeriet 
7. Udenrigsministeriet 

a. Orientering om Missionsprojekt  12 og 13 v. Reidar 
Orientering: Inga Provstgaard Mogensen har sagt sin stilling op i LM’s internationale 
afdeling, og derfor stod LMU’s missionsprojekt uden projektleder. Reidar har midlertidigt 
overtaget ansvaret som projektleder. Han har sat 2013 projektet på standby, indtil der 
findes en løsning på projektledelsen af dette. (se pkt. 7b) Han har haft møde med 
projektgruppen for 2012 projektet. Det projekt kører videre som planlagt og gennemføres 
af de fire frivillige i udvalget sammen med Reidar 
 

b. Projektledelse af missionsprojekt 2013 
Forslag: at LMU ansætter en projektleder for resten af 2012 projektet og hele 2013 
projektet. Hvad der svarer til en 20-25% stilling resten af 2012 og hele 2013. Ansættelsen 
skal financieres gennem tilskud fra LM. 
Konklusion: LB tilslutter sig forslaget. 
Kommunikation/Ansvar: Reidar spørger LM om penge og samarbejde, og gennemfører 
ansættelse. 
 
 

8. Personaleministeriet 
a. Arbejdsforhold i landsleder stillingen 

Sagsfremstilling: Reidar konkluderer at der er for mange opgaver i landslederstillingen, og 
kontakten til LMU i Nordsjælland og på Bornholm ofte bliver nedprioriteret, og spørger 
derfor om man kan genoptage overvejelserne om at ansætte en vidneforkynder i 
østdanmark, som kan være noget for blandt andet lmu’erne i Nordsjælland og på 
Bornholm. 
Konklusion: se pkt. 8b. 

b. Nye ansættelser 
Sagsfremstilling: se pkt. 8a. 
Konklusion: Reidar laver beregninger på økonomien i at ansætte en vidneforkynder i 
østdanmark resten af 2012 og hele 2013. Stillingen tænkes som en midlertidig stilling. LB 
tager beslutter om stillingen skal oprettes ved LB-mødet i september. 
 

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

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

a. LB-mødet d. 7. september 2012 
Dagsorden i udkast ligger på intranettet. Yderligere punkter? 
- Valg til KPI’s repræsentantskab, LME og LMH 
- Nye ansættelser. 
- Rapporter fra ansatte 
- Input til ledelsesberetning på LGF 
 

b. Lederforum d. 7-8. september 2012 

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


i. Sager til drøftelse? 
Plads til tilbagemelding på rapporter fra ansatte 
- Evt. samtale med Jens Ole om vækkelse. (Reidar kontakter Jens Ole) 
- Ministrene kigger i målsætningerne og vurderer om der er sager der kan have 
gavn af at blive arbejdet med på lederforum 
- Reidar laver udkast til dagsorden i løbet af august. 
 
 

c. LB kandidater og valg ved LGF2012 
Sagsbeskrivelse: Der bliver valg til fire pladser + en suppleant. 
To til tre personer er interesserede eller har sagt at de gerne vil stille op. 
Konklusion: Helene Andersen gør lidt reklame på Haderslev Næs og Mads Højgaard gør det 
på Virksund. 
Kommunikation: Reidar sørger for at kandidatopstilling bliver nævnt i en directmail i 
august. 
 

d. LB arbejdet frem mod LGF 2012 
Sagsfremstilling: Jakob Østerbye vil gerne trække sig som formand for LMU. To meget små 
børn i familien, er i udgangspunktet i en glædelig begivenhed, men det kræver meget 
opmærksomhed. Derfor trækker Jakob sig som formand med virkning fra dette møde. 
Lars Nielsen er antaget som volontør i LM og flytter til Tanzania 30. august. Og vil derfor 
være passiv i LB-arbejdet fra den dato og frem. 
Konklusion: LB tager Jakobs og Lars’ beslutninger til efterretning. Næstformanden, Helene 
Andersen, bliver fungerende formand frem til nyvalg og konstituering efter 
landsgeneralforsamlingen i oktober.  
LB vælger at Andreas Wind og Mads Højgaard Lorenzen som repræsentanter ved LM’s 
generalforsamling til oktober. 
Kommunikation: Reidar giver besked til LM og sørger for at det kommer på lmu.dk 
 
 
 

15. Evt. 
a. Der er indkommet ansøgning fra facedown på Bornholm om deltagelse på MissionWorship. 

Konklusion: LB vil gerne støtte de fire musikeres deltagelse på MissionWorship.  
Kommunikation: Reidar melder tilbage til FaceDown. 

 
 

LMU Kalender: Link til LMU Kalender på Intranet 
 

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

