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Sted:  Skype-møde  

Tidspunkt:  Mandag kl. 20:30 - 22:00 

Mødeleder:  Sarah 

Referent:  Lars  

Bilag til dagsorden: Ligger i LB’s Dropbox og på LMBU’s Intranet  

Blå skrift viser tilføjelser i forhold til dagsordens-teksten.  

Personer med en opgave er markeret med understregning. 

 

Afbud 

Thomas Vestergaard er forhindret i at deltage (har pr. mail givet kommentarer til punkterne). 

 

Indledning 

Lars læser et Bibelvers og indleder mødet med bøn. 

Jeremias’ Bog kap. 5 vers 21-24: ”Frygter I mig ikke, siger Herren, skælver I ikke for mig?” 

Gud er universets skaber og Herre. Gud er min skaber og Herre. Det sætter tingene i relief. Det har 

betydning for, hvordan jeg opfatter mig selv – og især for, hvordan jeg opfatter Gud. 

  

Referater 

Referat fra 22. februar er udsendt, men bliver først underskrevet på mødet 12. maj i Odense. 

 

Kommende møder og vigtige datoer 

Næste LB-møde er et Skype-møde tirsdag 22. april. 

 

Opdatering af «Parkeringspladsen» 

1) Parkeringspladsen 

Beskrivelse: I LB’s Dropbox er et dokument med emner, der skal prioriteres og eventuelt sættes 

på en kommende dagsorden. 

Kommentar: Inge har sendt mail med punkter, der nu ligger i LB’s Dropbox. 

 

Orientering 

2) LMBU-repræsentant ved LM’s Landsstyrelse 24. maj 

Beskrivelse: LMBU er inviteret til samtale med Landsstyrelsen. Inge og Lars er forhindret i at 

deltage ved mødet. 

Drøftelse: Har LB ønsker om emner, der skal tages op ved samtalen med LS? 

Beslutning: Hvem repræsenterer LMBU ved næste LS-møde? 

Kommentar: LB skal komme med et samtaleoplæg til LS og der bliver afsat 1-2 timer til det – 

afhængig af LS’s øvrige dagsorden. Muligvis kan samtalen munde ud i et fælles projekt. 

Emner til samtalen er: 1) LMBU orienterer om generel status i fusionen. 2) Det meste af tiden skal 

derefter bruges på at tale om den nye fusionerede arbejdsgren junior-teen. 

Punkt 2) vil bygge videre på junior-teen udvalgets møde i april og formålet vil være at virkelig sætte 

fokus på denne arbejdsgren over for LS.  

Beslutning:  

Lars meddeler LS, at LMBU gerne vil tale om disse to punkter. 

Magnus og Thomas deltager som LB-repræsentanter. 

Lars inviterer Daniel Munch og Maria Legarth med til mødet. 
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Visioner, retning og langsigtede tanker 

3) Forretningsorden LMBU 

Beskrivelse: I løbet af LederForum kom der tilføjelser og kommentarer, som Magnus tilføjer 

dokumentet. Inge sender skabelon fra Sønderjylland vedr. klub-statistik som bilag til 

dokumentet. Lars sender forslag til LB-årshjul og AU-standarddagsorden som bilag. 

Drøftelse: På baggrund af input fra Lederforum drøfter bestyrelsen dokumentets indhold.  

Beslutning: Kan LB endeligt godkende den reviderede forretningsorden? 

Bilag A (forretningsorden - Magnus) 

Bilag B (Excel-skabelon – Inge) 

Bilag C & D (årshjul og standarddagsorden – Lars) 

(Punktet udskydes til junior-teen delen har fundet sit navn)  

Kommentar: AU Kids har i deres referat fra 22. februar nogle punkter under Eventuelt, som skal 

tilføjes i forretningsorden.  

Under punktet ”Privilegier” står, at LB kan bevilge udgiftsdækning til eksterne kurser. LB vælger, at 

dette punkt også gælder konferencen Børn og Gud, som finder sted 3.-4. april 2014. Derfor kan 

medlemmer af landsledelsen få udgifterne dækket. 

Beslutning:  

Magnus tilføjer AU Kids’ punkter. 

Inge meddeler AU Kids medlemmer, at LMBU dækker deres udgifter til Børn og Gud konferencen.  

Lars meddeler AU Junior-teen medlem, at LMBU støtter deltagelsen i forkynderkursus i Israel.  

Den endelige godkendelse af forretningsorden udskydes til junior-teen delen har fundet sit endelige 

navn.  

 

4) Fordeling af fokusområder mellem LB-medlemmer 

Beskrivelse: I forretningsorden er nævnt muligheden for at fordele fokusområder mellem LB-

medlemmerne. 

Beslutning: Hvilke områder kan fordeles til hvem?  

Beslutning: Punktet udskydes til et senere møde. 

 

5) Status på arbejdet med LMBU hjemmesider 

Beskrivelse: På LB-mødet i februar blev Lars og Magnus valgt til arbejdsudvalget, der skal 

arbejde videre med udviklingen af LMBU’s hjemmesider og samlede grafiske udtryk. 

Drøftelse: Hvad er status?  

(Punktet kan evt. udskydes, hvis der ikke er væsentligt nyt) 

Orientering: Lars har aftalt med Christian Rahbek Olsen, at han sammen med Lars og Magnus gerne 

vil arbejde med LMBU’s grafiske udtryk. De 3 skal finde en dato for første møde. Derudover afventer 

Christian det endelige navn på junior-teen delen, for derefter at inddrage navnet konkret i arbejdet. 

 

6) Fokusområder i LMBU 

Beskrivelse: Punktet var på dagsorden 22. februar. LB ønsker at drøfte punktet igen og har derfor 

bedt Michael give input til, hvordan det konkret kan gøres. 

Drøftelse: Hvordan ser LB på dette forslag? 

Beslutning: Hvordan vil LB arbejde med fokusområder for hele LMBU? 

Bilag E 

(Punktet kan evt. udskydes, hvis der ikke er væsentligt nyt) 

Beslutning: Michael har i bilag E sendt PowerPoint med hans tanker. Men punktet nåede ikke at blive 

behandlet og er derfor udskudt til næste LB-møde. 
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7) Visioner og målsætninger for LMBU 

Beskrivelse: Punktet var på dagsorden 22. februar, hvor LB besluttede at arbejde videre med 

emnet på de næste LB-møder. Derudover blev Lars bedt om at sammenskrive en oversigt over 

konsulenternes tidsmæssige fordeling på forskellige typer opgaver. 

Drøftelse: Hvilke overvejelser har LB vedr. pejlemærker for LMBUs målsætninger? 

(Punktet kan evt. udskydes, hvis der ikke er væsentligt nyt) 

Orientering: Konsulenterne er begyndt at sende oversigter over deres opgavefordeling.  

Lars sammenskriver som oplæg til et senere LB-møde. 

 

Aktuelle sager i LMBU 

Fælles sager 

8) LMBU-repræsentant i DUF’s repræsentantskab 

Beskrivelse: Punktet var på dagsorden 22. februar. I mellemtiden kontakter Michael den hidtidige 

repræsentant Hans Christian Hansen, for at undersøge, hvad opgaven konkret indeholder 

Beslutning: Hvem vil LB opfordre til at træde ind i DUF’s repræsentantskab?  

(Punktet kan evt. udskydes, hvis der ikke er væsentligt nyt) 

Orientering: Michael orienterer om opgavens indhold og omfang. 

Beslutning: Magnus kontakter Hans Christian og meddeler ham at Magnus selv overtager posten. 

Muligvis overdrager Magnus posten til et andet medlem i Landsledelsen på et senere tidspunkt. 

 

LM Kids 

9) Sangbogen «Vi synger» 

Beskrivelse: Sangbogen er udsolgt. Alligevel får Lars jævnligt henvendelser fra personer, der 

gerne vil købe sangbogen. 

Drøftelse: Hvordan forholder LB sig til den situation? Ønsker LB at undersøge mulighederne for at 

trykke 3. oplag af sangbogen, som udkom første gang i 2009? 

(Punktet kan evt. udskydes, hvis der ikke er tid til at behandle det på dette møde) 

Orientering: Der er tidligere søgt og opnået rettigheder til tryk af 5.000 stk. sangbøger. Indtil nu er der 

trykt 3.000 stk. og derfor er der mulighed for forholdsvis enkelt at trykke yderligere sangbøger. Lars 

har kontaktet Flemming Poulsen (LogosMedia) med henblik på at få præcise priser på, hvad et nyt 

oplag vil koste at producere, men har ikke nået at få svar retur inden dette møde. 

Beslutning: LB beslutter at sangbogen skal genudgives i et 3. oplag. 

Lars samarbejder med LogosMedia og beslutter på den baggrund om 3. oplag skal trykkes i 500 eller 

1.000 eksemplarer. 

Lars samarbejder med LM Musik og beslutter på den baggrund, hvor mange nye CD’ere der skal 

produceres i samme ombæring. 

 

10) Referat fra børneudvalget 

Drøftelse: Har Landsbestyrelsen spørgsmål eller kommentarer til referatet? 

Bilag – referatet ligger i Lederforums fælles Dropbox 

Beslutning: Se punkt 3. Derudover udskydes punktet til næste møde 

 

LM Junior-Teen 

11) Referat fra junior-teen udvalget 

Drøftelse: Har Landsbestyrelsen spørgsmål eller kommentarer til referatet? 

Bilag – referatet ligger i Lederforums fælles Dropbox 

Beslutning: Punktet udskydes til næste møde. 
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LMU 

12) Referat fra ungdomsudvalget 

Drøftelse: Har Landsbestyrelsen spørgsmål eller kommentarer til referatet? 

Bilag – referatet ligger i Lederforums fælles Dropbox 

Beslutning: Punktet udskydes til næste møde. 

 

Økonomi 

13) LMBU’ egenkapital 

Beskrivelse: På LB-mødet 22. februar bad LB om en vejledning fra Lars og Mogens om hvilken 

størrelse på egenkapitalen, det vil være tilrådeligt at have. 

Drøftelse: Lars orienterer LB om dette 

(Punktet kan evt. udskydes, hvis der ikke er væsentligt nyt) 

Beslutning: Punktet udskydes til et senere møde. 

 

14) LMU-tur til Tanzania – i samarbejde med Løgumkloster Efterskole 

Beskrivelse: Punktet var på dagsorden 22. februar. LB drøftede henvendelsen og bad Lars om at 

indhente erfaringer fra andre organisationer, der muligvis har lignende samarbejdsaftaler. Derfor 

udskød LB den endelige beslutning til dette møde. 

Drøftelse: Lars orienterer LB om andres organisationers samarbejde  

Beslutning: Ønsker LB at LMBU og LME indleder et samarbejde om turen til Tanzania? 

Drøftelse: Lars orienterer om sine samtaler med andre organisationer og institutioner, der har 

lignende samarbejdsaftaler. Det er vigtigt for LB at nogle LMU’ere bliver involveret i turen, så den 

bliver forankret bredere i LMU og dermed medvirker til større sammenhæng mellem LMU og LME. Et 

forslag er derfor at spørge tidligere volontører om at deltage – hvilket både kan være godt for LME-

eleverne, for volontørerne selv og for LMU/LMBU generelt set. 

Et medlem af LB udtrykker en vis tilbageholdenhed og pointerer, at der skal være et LMU-rettet 

formål med turen, så det giver mening for LMBU at engagere sig i det.  

Det skal desuden afklares, hvordan DUF forholder sig til udlandsture arrangeret i samarbejde med 

andre institutioner/virksomheder. 

LB ønsker at indgå i samarbejde med LME om turen, men udtrykker samtidig at 4 forhold skal være på 

plads først: 

1) Turen skal forankres i LMBU ved at tilknytte tidligere volontører til turen 

2) Der skal ske en forhåndsafklaring i forhold til DUF 

3) Det skal afklares om LM’s missionærer og LM’s missionsteam er indforstået med turen 

4) Det skal aftales med LME at det i første omgang er en aftale der gælder for skoleåret 2014/2015 

og derefter skal turen og samarbejdet evalueres med hensyn til om turen skal gentages det 

følgende skoleår. 

Beslutning: LB beslutter, at hvis punkt 1-4 falder på plads, så indgår LMBU og LME i et samarbejde 

om Tanzania-turen. 

LB overlader de sidste forhandlinger til Lars og Magnus. 

Lars orienterer LME om status på beslutningen. 
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Personale 

15) Efteruddannelse og kurser for konsulenter 

Beskrivelse: MUS-samtalerne viste, at der er ønske om forskellige former for efter- og 

videreuddannelse hos konsulenterne. Som eksempel kan nævnes projektlederuddannelse til kr. 

12.000,- og sjælesorgskursus til kr. 3.000,-. Derudover er der også internationale kurser og 

konferencer, som andre kristne organisationer afholder. 

Drøftelse: Hvilke økonomiske retningslinjer ønsker LB at udstikke for kurser og uddannelse? 

Drøftelse:  

Først og fremmest ønsker LB positivt at bidrage til konsulenternes faglige videreudvikling.  

Derfor ønsker LB blandt andet at fastholde den hidtidige praksis fra LMU-tiden, hvor det blev 

tilstræbt at konsulenterne kom med til mindst en udenlandsk kristen konference el.lign. i løbet af 

deres ansættelsesperiode. 

Jobbet som konsulent i LMBU indebærer ofte og på forskellige måder en rolle som projektleder eller 

projektansvarlig i forskellige sammenhænge. Derfor giver det god mening at indhente specifik viden 

om projektledelse i organisationen. 

Det betyder, at den konsulent, der sendes på projektlederuddannelse ikke kun skal bruge den nye 

viden i sin egen sammenhæng. Den nye viden skal videreformidles til de øvrige ansatte med tanke på, 

hvordan LMBU generelt og konsulenterne i deres forskellige arbejdssituationer kan professionalisere 

planlægningen og gennemførelsen af diverse små og store projekter.  

Beslutning:  

På baggrund af 3 konkrete henvendelser bevilger LB midler til 

- Et forkynderkursus i Israel 

- Et sjælesorgskursus i Norge 

- En projektlederuddannelse i Danmark 

Lars undersøger hvilke regler LM har vedrørende videreuddannelse til deres ansatte. 

Lars undersøger om det er muligt at få VEU tilskud til projektlederuddannelsen. 

 

16) Underskrifter på ansættelseskontrakter 

Beskrivelse: Hidtil har praksis ved nyansættelser været, at LMBU’s landsleder samt en 

repræsentant for LM’s ledelsesteam har skrevet under. Med tanke på DUF's nylige konklusion 

vedr. forholdet mellem LM og LMBU, er det nødvendigt at genoverveje proceduren. 

Orientering: Magnus og Lars har konfereret med LM, som bakker op om denne formulering fra 

Magnus:  

”Kontrakter for LMBUs fastansatte bør underskrives af landsformanden og landslederen. 

Kortere projektstillinger og vikariater kan blot underskrives af landslederen.”  

Beslutning: Kan LB tilslutte sig denne formulering? 

Beslutning: Punktet udskydes til næste møde. 

 

17) Korttidsansat til Bobletræf 

Beskrivelse: Punktet var på dagsorden 22. februar, og konsulenterne er orienteret om LB’s 

beslutning 

Orientering: Lars orienterer om konsulenternes kommentarer 

Orientering: Rebekka har udarbejdet en god vejledning til brugerne af Boblen ved Bobletræf.  

Med denne vejledning og et udfyldt vagtskema vedrørende hoppeborgen, håber Lars, at den fysiske 

belastning for børnekonsulenterne kan blive mindre end hidtil. Det er nødvendigt. 
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Eventuelt 

Lars orienterer om en mailkorrespondance, der har fundet sted i løbet af weekenden. 

 

Punkter, der udskydes: 

Lars vil orientere om en henvendelse fra Bibellæser-Ringen, der har sammenhæng med både 

Bibelglæde 2014 og LMU’s Landsindsamling. 

 

Helene Andersen beder om retningslinjer vedrørende samarbejde med andre organisationer omkring 

f.eks. lederkurser. 

 

Der skal snart gøres en indsats for at finde personer, der ved LGF14 vil opstille som kandidater til 

henholdsvis LB og 3xAU. Det skal ske både gennem personlige henvendelser, gennem diverse 

nyhedsmails og gennem notitser på lmu.dk og lm-kids.dk 

 

 

Information om intranet 

Landsbestyrelsen har adgang til LMBU’s Intranet, hvor dagsordener og referater bliver lagt. Her ligger 

blandt andet også de gældende vedtægter m.m..   

Link:  https://dlm.dotserv.com/  

 

Orientering om ”Parkeringspladsen”  

Landsbestyrelsen har adgang til en fælles Dropbox. Her ligger de sager, der endnu ikke er blevet 

behandlet. 

Ved hvert bestyrelsesmøde bliver parkeringspladsen opdateret – med henblik på at sætte de 

forskellige sager på kommende møder. 

 

Referat godkendt og underskrevet af LMBU’s Landsbestyrelse 

Mandag 12. maj 2014 
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