
 

Landsbestyrelsesmøde d. 24. februar 2012 
Sted: Odense 
Tidspunkt: 12:00 – 18:00 
Ordstyrer: Lars Nielsen 
Referent: Poulsen 
 
Tilstede: Henrik Jensen, Lars Nielsen, Helene Andersen, Mads Højgaard Jensen, Andreas Wind (fra ca. 
15:30) og Reidar Poulsen 
Fraværende: Jakob Østerby 
 
Referat 
 

1. Mødeopstart 
a. Indledning (Nielsen) 

Eksempel fra bogen ’Guds smugler’ om broder Andreas om tillid og en Gud der sørger 
for sine tjenester. 

b. Siden sidst 
c. Fællesbøn 
d. Mødeplan 

 
2. Referater 

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

a. LB referat fra 8. december 2011 
Kommentarer: lidt for kortfattet, ellers ingen kommentarer. 
Konklusion: Referatet blev godkendt og underskrevet. 
 

3. Afdelingsrunde 
a. Sønderjylland 

Der var afdelingsgeneralforsamling i går. 
Der er mange aktiviteter i gang i Sønderjylland. 
Sola Gratia Syd halter lidt. Knudsen skal give det et forsøg med at samle en arbejds-
gruppe. 
David er blevet genvalgt som formand. 

b. Østjylland 
c. Nordsjælland 

NULK er under planlægning + en temadag til september som afløser for møderække. 
d. København 

Stadig ingen AF-formand, men der er muligvis en på vej. 
e. Vestjylland 
f. Bornholm 
g. Lolland/Falster 

 
4. Finansministeriet 

a. Foreløbigt resultat 2011 
Beskrivelse: Det foreløbige resultat viser et lille plus på 40tkr. Der kan ske ændringer 
når revisoren får kigget på den. 
Drøftelse: Flot at resultatet er lidt bedre en budgetteret. 
 

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

i. Valg til musikbestyrelsen 
Konklusion/Ansvar: Andersen har haft svært ved at få kontakt med en mulig 
kandidat, men fortsætter med at prøve. 
 



 

ii. Valg til KPI’s repræsentantskab 
Drøftelse: Endnu har ingen af de adspurgte svaret ja. Nogle har brugt lang tid 
på at svare nej. 
LB drøftede profil og enkelte forslag: 
Konklusion/Ansvar: Andersen går videre med de personer LB har foreslået. 
 

iii. Evaluering af opstillinger af kandidater til LS-valg 
 
Drøftelse:  
Ud af de kandidater vi har foreslået, er én (Helene Pihl) blevet valgt som sup-
pleant til konfirmandlejrudvalget.  
Hvis det skal køre fremover skal det på i oktober-mødet. For at indstillingen er 
klar til LS-mødet i december, hvor LS beslutter hvem de vil spørge. 
 
Konklusion: 
Vi prøver det af ét år mere. 
Ansvar: Poulsen sætter det på dagsordenen til LB-oktobermødet 
 

b. Forberedelse af samtale med LS 
Drøftelse: 
Mission i norden – bliver nævnt i årsrapporterne – er det noget LMU skal tage op som 
projekt? 
En del lmu’ere peger på og vælger missionsengagement udenfor LM (volontøropgaver, 
bibelskole/evangelisering) 
Hvad skal LMU have af missionsprojekter fremover? 
Fra målsætningerne – vi orienterer om målsætninger for medvandrere. 
Vidne-forkyndertjeneste 
Missionssind – gamle – unge. Det står skidt til med synet for international mission. Den 
slags udtryk irriterer unger der brænder for mission. 
Definition på begrebet ’vækkelse’ 
Hvad skal vi lave? 
 
Konklusion/Ansvar:  
Vi ønsker at sætte definition af begrebet vækkelse og vidneforkyndertjenesten på som 
emne til samtalen. Helene, Jakob og Reidar aftaler hvem der er ordførere på sagen. 
Reidar giver besked til Birger D. Petersen om LMU’s ønsker til samtalen. 
 

6. Forkyndelsesministeriet 
7. Udenrigsministeriet 
8. Personaleministeriet 

a. Ansættelse af Teenkonsulent 
Beskrivelse:Der er knapt én uge tilbage af ansøgningsperioden, hvad kan vi gøre for at 
bruge den uge bedst muligt? 
Konklusion:  
Bøn  
Stor-KFS i Århus/København/Odense – Poulsen kontakter kfs-sekretærer 
Gentage facebook-omtale. 
 

b. Helene Pihls opgaver jan12-juli12 
Bilag: Se lukket mappe 
Konklusion: LB takker for opgørelsen – Reidar giver Helene feedback 
 

c. Arbejdsfordeling mellem Kofoed og Ipsen 
Bilag: 20120220ArbejdsdelingAndreas-Casper.doc 
Kommentarer: En lidt kortfattet beskrivelse. 
 



 

Konklusion: Poulsen taler med konsulentteam om hvad der er LMU-arbejde og hvad 
der er udenfor. 
Poulsen aftaler med Ipsen og Kofoed om deltagelse i konsulentmøder. 
 

d. Personaleundersøgelsen (Nielsen) 
udsat til næste møde 
 

9. Eventministeriet 
 

10. Medieministeriet 
 

11. Teenministeriet 
 

12. Musikministeriet 
a. Worship Today 

Beskrivelse:Hvordan forholder LMU sig til Worship Today 2013? LMU er tilbudt en 
plads i udvalget, og forventes at stå som medarrangør. Skal vi støtte det økonomisk? … 
 
Drøftelse: vi vil fortsat gerne stå bag WT. Vi vil gerne være repræsenteret i udvalget. 
hvis vi skal vælge en, skal det være en person med fingeren på pulsen i mu-
sik/lovsangslivet. 
 
Konklusion: LMU vil gerne være repræsenteret i udvalget.Wind kontakter Lars Frede-
riksen og fortæller om LMU’s ønske.  Wind tager kontakt til nogle af de personer LB talte 
om. 
 

b. Målsætninger 
Beskrivelse: opdatering og drøftelse af målsætningerne for ministeriet 
Drøftelse: Målsætningerne er beskrevet. Der mangler en handlingsplan. 
Forslag til elementer i handlingsplanen for lovsangsvidneforkyndelse: 
- beskrive hvad lovsangsvidneforkyndelse er - tjenestebeskrivelse 
- hjælpe ungdomskonsulenterne til at spørge nogle unge om at blive lovsangsvidnefor-
kyndelse. 
- samle lovsangsvidneforkyndere regionalt/nationalt til undervisning/inspiration. (bruge 
worship today og f.eks. LULK) 
- udarbejde inspirationshæfte til den lokale lovsangsleder i LMU. 
 
Konklusion: 
Wind samler folk ind til en workshop der skal lave inspirationshæftet til lovsangsledere 
Wind laver en beskrivelse af lovsangsvidneforkyndertjenesten. 
Inspirationshæftet sendes rundt i LMU 
Måling sker via årsrapporter både januar 2013 og 2014. Ansv. Wind 
 
 

13. Parkeringspladsen 
Bilag: LBParkeringspladsen.docx 

14. LB-arbejdet – kommende møder 
15. Evt. 

a. Nyt kodeord til intranettet 
Konklusion: Poulsen beder Finn Larsen om at ændre det. 
 

b. LS overvejer LLK i 2015 
Konklusion: Umiddelbart ok for LMU 

 

LMU Kalender: Link til LMU Kalender på Intranet 

../LBParkeringspladsen.docx
../../Lists/Kalender/MyItems.aspx

