
 

Landsbestyrelsesmøde d. 20-21. april 2012 
Sted: Esbjerg Missionshus 
Tilstede: Jakob Østerbye, Helene Andersen, Andreas Wind, Mads Lorenzen Højgaard, Lars Nielsen og Reidar 
Puggaard Poulsen. 
 
Referat 
 

1. Mødeopstart 
a. Indledning v. Højgaard Lorenzen 

1Kor 2,1-5 
Paulus besluttede sig for ikke at ville vide af andet en ordet om Kristus som korsfæstet. 
 

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

 
2. Referater 

Beskrivelse: LB’s mulighed for kort at drøfte referater. LB-referater skal godkendes og underskrives 
af LB. 
Konklusion: Referat fra LB-møde og LederForum blev godkendt og underskrevet uden 
kommentarer. 
 

3. Afdelingsrunde 
a. Sønderjylland v. Højgaard 

Møde sammen med afdelingsstyrelsen i juni. Ellers ikke det store fra afdelingerne. 
 

b. Østjylland v. Wind 
Har haft AF-møde de arbejder på at finde en ny formand. 
 

c. Nordsjælland v. Nielsen 
NULK blev aflyst, så Lars har ikke været med til noget i Nordsjælland endnu. 
 

d. København . v. Andersen 
Der er møder i AF i næste uge. Thomas Kofoed Holm er ny AF-formand. 
 

e. Vestjylland v. Østerbye 
-  
 

f. Bornholm v. Andersen 
Poulsen arbejder lidt med godkendelse af Nexø LMU i kommunen. 
 
 

g. Lolland/Falster 
Ny formand i Nykøbing. 
 
 

4. Finansministeriet 



a. Støtte til lønning af bibelcampingsekretær på Virksund 
Bilag: Notat om Støtte til lønning af bibelcampingsekretær.docx (i mødemappen) 
Beskrivelse: Virksundstyrelsen har spurgt om LMU vil genoptage støtten. 
Drøftelse: 
Bedre at støtte Ung Uge udvalget og deres ideer/projekter, end en kontinuerlig støtte til en 
ansættelse. Hvis vi skal støtte med løn til Virksund, bør vi også støtte tilsvarende på 
Haderslev Næs. Peter Leif har brugt rigtig mange timer på Ung Uge. 
LMU støtter LMU-kasser…  
Er det ikke noget rod at sende penge rundt mellem kasserne i LM. 
Ung Uge er et fantastisk projekt som vi gerne vil støtte, men ikke nødvendigvis en 
bibelcampingsekretær. 
 
Konklusion: Vi fastholder at vi ikke støtter med lønkroner. 
Kommunikation: Højgaard ringer til Ung Uge formændene og sørger for at Ung Uge 
udvalgene får besked om mulighed for at søge støtte til projekter. Poulsen melder tilbage 
til Hans Bech Pedersen. 
 

b. Godkendelse og underskrift af regnskab 2011. 
Bilag: 20120413RegnskabOgRevisionsProtokolUDKAST.pdf (ligger i Regnskab 2011 mappen) 
Bemærk at bilaget er udkast. Der komme enkelte små rettelser til revisionsprotokollen i 
den endelige udgave der skal underskrives. 
Konklusion: Regnskabet blev godkendt og underskrevet. Revisionsprotokol blev 
underskrevet. 
 
 

c. Opfølgning 1. kvartal 2012 
Bilag: Balance/Budget 1. kvartal  
drøftelse:  Vi har afsat penge til at støtte evangeliserende projekter og projekter der 
kommer lmu-arbejde ti Danmark til gode. Det skal kommunikeres. 
 
Konklusion: I det store hele følger vi budget på de poster hvor det giver mening at 
sammenligne. Ingen grunde til de store ændringer. 
Kommunikation: Poulsen sender lille tekst til Pihl der skal med ud i næste direct-mail til 
formændene om de penge der kan søges. 
 

d. Økonomiske forretningsgange i LMU 
Beskrivelse: Drøftelse, beslutning og underskrift af dokument om forretningsgange i LMU 
Bilag: 20120411Økonomiske forretningsgange i LMU.docx 
Drøftelse/orientering: et papir der beskriver hvordan LB kan følge med i økonomien. 
Henning og Reidar har stillet konkrete spørgsmål til hvilken form for estimat der er brug 
for. En balance efter kvartalet hvor afvigelser bliver kommenteret vil i mange tilfælde være 
nok. 
Konklusion: LB godkendte forretningsgangene som beskrevet i dokumentet. Underskrives 
ved lejlighed. 
Kommunikation/ansvar: Poulsen implementerer forretningsgangene. 
 
 

5. LM-ministeriet 

https://intranet.dlm.dk/lmu/Oekonomi/2011Regnskab/20120413RegnskabOgRevisionsProtokolUDKAST.pdf
https://intranet.dlm.dk/lmu/Oekonomi/2012Regnskab/20120411_1KvartalBalancebudget.htm
https://intranet.dlm.dk/lmu/Landsbestyrelsen/20120420LBMoede/20120411Økonomiske%20forretningsgange%20i%20LMU.docx


a. Valg til div. Bestyrelser 
i. Valg til KPI 

Beskrivelse: opfølgning på forespørgsler. 
Orientering: Andersen har kontakt til en person, der tidligere er foreslået, der 
overvejer seriøst. Afventer afklaring. 
 

ii. Valg til musikbestyrelsen 
Beskrivelse: Opfølgning på forespørgsler. 
Orientering: Christian Højgaard Jensen har sagt ja. For tiden er det altså Christian 
og  Katrine Jefsen der er LMU’s repræsentanter i bestyrelsen 
Kommunikation: Andersen giver besked til Lars Frederiksen. 
 

b. Konklusion på årsrapporter – Det skal der handles på 
Bilag: se dette dokument  
Drøftelse: 
Konklusioner: 
Forkyndelsesplan – Knudsen har lagt den på nettet. 
Formandshåndbog – Poulsen laver den i juni måned 
Bibelstudieoplæg – Pihl har gjort opmærksom på hvad der allerede ligger på nettet – LB 
ønsker flere. 
Adresselister på prædikanter – Konsulenterne skal sørge for at alle formænd har LM’s 
adresselister hvis de ikke allerede har gjort det 
 

c. Orientering fra samtale med LS v. Østerby 
Østerby, Andersen og Poulsen deltog på LMU’s vegne. 
Orientering:  
- LS/Jens Ole havde allerede grebet staffetten med spørgsmålet om hvad vækkelse er. 
- LS bakkede op om LMU’s satsning på vidneforkyndertjeneste, og besluttede at arbejde på 
at vidneforkyndertjeneste udbredes i LM. Flere er i dag i gang med opgaver der i praksis er 
vidneforkyndertjeneste. 
- På mødet talte vi desuden om lmu’ere i stor/studiebyerne. Vi talte om LMU’ere der 
fravælger LM/LMU? Aldersgennemsnittet i f.eks. Århus er meget højt. 
Ifølge LS-protokollen skal Carsten Skovgaard-Holm kontakte LM U og lave en handlingsplan 
der ligger klar til efteråret. 
 

d. Møde mellem LS og afdelingerne 
Bilag: ”Progam - møde afd - LS.docx” 
Beskrivelse: Lars Nielsen deltager i dette møde på LMU’s vegne og ønsker input fra LB, 
særligt til punktet 10:55. 
Drøftelse: Nielsen fik forskellige input fra LB. 
Pengestrøm mellem LM-kasser holder LMU sig fra. 
Mødet er målrettet forholdet mellem LM-Danmark og afdelingerne. LMU vil være lidt på 
sidelinjen. 
Mødet er først og fremmest et møde mellem LS og de geografiske afdelinger, derfor vil 
LMU i store dele af mødet være lidt på sidelinjen. 
Konklusion: Nielsen noterede sig kommentarerne fra LB. 
 
 

https://intranet.dlm.dk/lmu/aarsrapporter/Aarsrapporter2012/20120225OpsamlingPaaAarsrapporterVedLederForum.pdf
https://intranet.dlm.dk/lmu/Landsbestyrelsen/20120420LBMoede/Progam%20-%20møde%20afd%20-%20LS.docx


e. Udkast til vedtægtsforslag for fusion med LM-Kids 
Bilag: vedtægtsforslag samt bemærkninger til vedtægtsforslag 
Beskrivelse: LB skal drøfte forslaget før det sendes til drøftelse i AF. 
Drøftelse: 
§1 Navn er ikke overvejet – indtil videre lader vi det organisatoriske navn stå. 
§9 valg til LB og udvalg. Bør det ikke være sådan at både LB og udvalg vælges direkte af 
LGF? Det er et vilkår ved en fusion at man deler indflydelsen/ansvaret med flere. Derfor 
kan vi ikke lave en struktur der sikrer ’LMU’ samme indflydelse som i dag. 
I LMU har vi stor udskiftning i landsbestyrelsen – det er på nogle måder positivt. Vi 
’risikerer’ en formand der sidder i rigtig mange år. Det vil være en anden situation, og 
anderledes for de unge i landsbestyrelsen at skulle sidde sammen med nogen der måske 
har siddet der i rigtig mange år. 
§9 stk. 5 skal der to suppleanter – ja vi lader det stå. Hvis der ikke er to, er der bare én. 
§10:  
§11 mangler B i  LMU… 
§12 Forma 
 
Konklusioner ang. vedtægter:  
LGF skal vælge direkte til LB og udvalg. Samme person må gerne stille op til begge dele. 
Formand og næstformand skal vælges direkte af LGF. 
Valg til bestyrelser – ’skoler’ slettes. 
Revisor skal være stats.aut./reg. 
 
Konklusioner ang. process: 
Poulsen retter vedtægtsudkastet til og taler med Månsson om det. 
Fusionen går nu ind i en offentlig høringsfase. LB tager ansvar for at det bliver behandlet i 
AF. 
Nielsen og Poulsen organiserer noget på Nordsjælland 
Østerbye tager det med til Vestjylland 
Andersen tager det med til kbh på tirsdag. 
Wind sender vedtægtsforslaget til fomændene i Østjylland. 
Højgaard tager det med til Sønderjylland 
Vi fremlægger vedtægtsforslaget til offentlig høring på lmu.dk – høringssvar sendes til LB. 
Svarfrist for høringssvar afgøres af Månsson og Poulsen efter fornyet procesplan. 
 

6. Forkyndelsesministeriet 
a. Opfølgning på forkynderundersøgelse 

Udsat til et senere møde 
 

b. Opfølgning på ’Sæt ord på din tro så også din ikke kristne kan forstå det’ 
Bilag: Se mappen ’SaetOrdPaaDinTro’  
Drøftelse:  
Kunne vi kombinere det med Etiopien-projektet. 
Praktisk undervisning - 
Samtalen ved lederforum havde også en diakonal vinkel. 
Er det gadeevangelisation overfor fremmede? 
Er det overfor sine venner/bekendte? 
Hvordan har man en ikke kristen ven og taler med ham/hende? 

https://intranet.dlm.dk/lmu/Landsbestyrelsen/20120420LBMoede/20120412UDKAST_LMBUVedtaegter.docx
https://intranet.dlm.dk/lmu/Landsbestyrelsen/20120420LBMoede/20120412Bemærkninger%20til%20vedtægtsforslag.docx
https://intranet.dlm.dk/lmu/Projekterogsager/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2flmu%2fProjekterogsager%2fSaetOrdPaaDinTro&FolderCTID=&View=%7b5A723874%2d4DF3%2d4950%2d86DA%2d414BE7BAF34A%7d


Personlige relationer – vise hvem man er. 
Vi fokuserer på samtalen. 
Hvordan taler jeg med min ven/klassekammerat om min tro? 
Sebastian Olesen – youtube video skal ses. 
Kan jeg have en ikke kristen som min bedste ven. 
Der kommer fokus på sagen lørdag eftermiddag på Mission12 
 
Konklusion:  Fokus skal være på spørgsmålet: Hvordan taler jeg med min ikke kristne ven 
om min tro? 
Ansvar: Poulsen tager det med til konsulentteam.  
Tidsplan: Ved LB-mødet sidst i oktober skal der foreligge en projektplan 
 

c. Hvad er vækkelse? 
Bilag: JOC_OplaegOmVaekkelse_til_LR_F2012.docx 
Beskrivelse: LB havde til samtalen med LS d. 9. marts 2012 formuleret spørgsmålet: ”Der er 

ikke nogen tvivl om at vi alle ønsker vækkelse, men hvad mener vi med ordet ”vækkelse? 
Jens Ole Christensen valgte at tage det spørgsmål som eneste tema i sit oplæg til LM’s 
lærreråd i foråret 2012. Af samme grund valgte vi ikke et bruge tid på spørgsmålet ved 
samtalen med LS. Oplægget er nu bilag til dette punkt, og vi skal afgøre hvordan vi fremover 
skal drøfte emnet. Jens Ole Christensen har tilbudt at deltage i et LB-møde på et eller andet 
tidspunkt hvor sagen er på dagsordenen. 
Drøftelse: 
Vi vil gerne italesætte begrebet/sagen vækkelse. Det kan vi opnå gennem artikler/debat 
uden at vi nødvendigvis har konkrete målsætninger. 
Hvis vi taler om vækkelse uden at vide hvad vi mener, eller har 20 år gamle billeder af hvad 
vækkelse er, så ved vi dybest set nok ikke hvad vi taler om. 
Er fokus ved vækkelse på sovende/sløve kristne. 
Det passer på en eller anden måde sammen med ’sæt ord på din tro’ projektet. 
Skal vi ikke droppe vækkelse i LMU og så se hvad det er vi kommer til at mangle. 
Hvad skal vi med vækkelse? 
Det er spændende at snakke om vækkelse, men gavner det noget? 
Hjælper det noget at tale om hvad vækkelse er. 
JOC’s oplæg er deskriptivit/analyserende – men hvordan handler vi på det? 
Kan vi få en drøftelse i gang om hvad vækkelse er? 
Har vi brug for vækkelse i LMU? Ja… der er nogle gange for langt mellem folk der brænder 
for Jesus og vidner om ham. 
Er det fordi vi sover eller fordi vi ikke har karismatiske personligheder 
Det er jantelovskristendom… man tør/må ikke vise sin begejstring. 
Er det en følelse af at være en glad kristen der er vækkelse? 
Er det øget evangelisation der er parameteret? 
Dagene går bare og vi får ikke gjort noget ved det. 
Er det troens frugter vi ikke ser nok af? 
Bliver det en konkurrence om at blive den bedste eller mest aktive kristne 
Forholdet mellem vækkelse og aktivisme. 
 
Konklusion: Poulsen taler med Jens Ole og finder ud af om det er relevant at tale videre om 
sagen. ’sæt ord på din tro’ projektet skal medovervejes. 
 
 

 
7. Udenrigsministeriet 



a. Valg af missionsprojekt 2013 
Orientering: LM’s Team for International Mission (TIM) foreslår at LMU fortsætter i 
Etiopien. Andre muligheder i Peru og Cambodija har været overvejet, men ikke lige muligt 
pt. 
Drøftelse: Lidt specielt at LMU fokuserer så markant på Etiopien, hvor LM har besluttet at 
videregive arbejdet.  
Mange ting taler for at fortsætte i Etiopien. 
Konklusion: LB ser gerne at LMU’s missionsprojekt i 2013 bliver en fortsættelse af projektet 
i Etiopien. 
 
 

8. Personaleministeriet 
a. Lukket møde 

LB drøftede på lukket møde ansættelse af ny landsleder. LB besluttede at udsætte 
processen til efter LGF2012. Hvis LGF vedtager fusionen med Kids, vil man skulle lave et 
udvalg sammen med LM-Kids der arbejder på ansættelse af landsleder for den fusionerede 
organisation. 
 
Intet referat fra øvrige dele af lukket mødet 
 

b. Fuldtidsansættelse af Andreas pr. 1 juli 
Beskrivelse: arbejdsopgaverne i juli og muligheden for at Andreas er færdig med sit 
speciale 30. juni åbner muligheden for at han går på fuld tid allerede fra 1. juli. Er det 
fortsat LB’s ønske. 
Konklusion/kommunikation: Ja vi vil gerne have ham på fuld tid fra 1. juli. Poulsen kører 
sagen. 
 

c. Farvel og tak 
Beskrivelse: to ansatte stopper hen over sommeren, hvordan siger LB farvel og tak. 
LB aftalte indbyrdes hvad der skal gøres og hvem der har ansvar.  
 

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

a. Musikministeriet og LM-Musik 
Beskrivelse: Hvordan koordineres musikministeriets/LB’s strategi med arbejdet i LM’s 
musikbestyrelse? Hvilken rolle har musikminister og LMU-repræsentanter i 
musikbestyrelsen? Vi har to repræsentanter i musikbestyrelsen og samtidig et 
musikministerium. 
Drøftelse: Kan vi sætte noget i gang så vi bruger repræsentanterne mere bevidst. 
Wind snakker ofte med Katrine Jefsen fordi de spiller i band sammen. Derfor gode 
muligheder for at samarbejde. 
Lars Frederiksen har et godt kendskab til hvad der rører sig på den kristne musikscene og 
det er ofte mest relevant for lmu’ere. 
Spørgsmålet for os må være at hvis musiksekretæren var LMU-ansat hvad skulle han så 
lave, hvis musikbestyrelsen var et udvalg under LB, hvad skulle de så lave. 
Retningslinjer for honorering af musikere og dækning af udgift til f.eks. transport o.l. 



Målsætningen om en lovsangsleder i hver ungdomsforening kunne koordineres med 
musikbestyrelsen. 
Vi kunne godt tænke os at Lars Frederiksen involverede sig mere i Fællessang. 
 
Konklusion:  
- Vi beder musikbestyrelsen om at udarbejde fælles retningslinjer for hele LM hvad angår 
honorering af musikere og dækning af udgifter. 
- Musiksekretæren skal lave en liste over bands, kor og musikere og fungere som 
sparringspartner for dem. 
 
 

13. Parkeringspladsen 
Bilag: LBParkeringspladsen.docx   
Tilføjelser:  

- Vækkelse i norden – et missionsprojekt der fokuserer på mission i norden. 
 

14. LB-arbejdet – kommende møder 
a. LULK2012 – hygge/café/vafler 

Beskrivelse: Konsulentteamet spørger om LB vil stå for hygge og vafler lørdag aften på 
LULK 
Konklusion/Ansvar: Ja/Andersen 
 

b. Hvordan ser LB ud efter LGF2012? 
Beskrivelse: Indledende snak. Hvem er på valg? Hvem modtager genvalg? 
Nielsen og Andersen stopper.  (begge øst-repræsentanter) 
Højgaard stiller op igen. 
Nielsen er i kontakt med én person der er interesseret. 
Wind flytter formodentlig til København. 
LB drøftede desuden konkrete personer der skulle have en opfordring til at stille op. (lukket 
referat) 

c. LB-møde i juni 
Foreløbig har vi ingen punkter. 
I løbet af maj måned konkluderer vi om vi skal have et møde i juni. 
 

d. LB/Lederforum i september 
i. Punkter: 

1. missionsprojekt 2014 (Reidar beder Inga om forslag) 
 
 

15. Evt. 
a. Orientering: Daniel Knudsen er valgt til LMU-repræsentant i Worship Today udvalget. Wind 

har givet Lars Frederiksen besked. 
 
 

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

