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Sted:  Esajasskolen, Kirkegade 16, 2650 Hvidovre   
Tidspunkt:  Lørdag 4. oktober kl. 16:00-21:00   
Mødeleder:  Magnus  

Referent:  Lars  

Forplejning:   Lars 

Bilag til dagsorden: Ligger i LB’s Dropbox og på LMBU’s Intranet  
Blå skrift viser ændringer i forhold til dagsorden. 

Understregning viser personer med en opgave. 

 

Afbud 
Ingen afbud 

Mødedeltagere 

Inge Noer Larsen, Olai Birch, Anders Hansen, Magnus Haahr Nielsen, Jeppe Petersen, Thomas 

Vestergaard Rasmussen, Henning Kamp og Lars Larsen 

Indledning 

Bibellæsning og bøn v/Lars 

Fællessang nr. 19. Bibellæsning – Det her er kernen!: 1. Kor.15 vers 1-4 + 12-20 (s. 1233) 

 

Referater 

Referat fra 8. september er vedlagt som bilag og skal underskrives. 

Bilag A – referat fra 8. september 

 

Kommende møder og vigtige datoer 

Næste LB-møde foregår24. november i Odense. 

Næste LederForum foregår 20.-21. februar på Hvidekilde, Nordsjælland 

 

1. Landsbestyrelsens (LB) mødeplan 2015 

Beskrivelse: LB afholder minimum 4 møder om året. I praksis er det som regel 6-8 møder, hvoraf 

nogle kan afholdes via Skype. Desuden tilstræber LB af friholde december og 

sommerferieperioden for møder 

I 2014 ligger LederKursus og LederForum meget tæt på hinanden, derfor medbringer Lars forslag 

til datoer i 2015, der ligger lidt længere fra hinanden 

Bilag B - Mødeplan 2015 (Lars medbringer udkast til mødeplan på mødet) 

Kommentarer: LederForum i februar skal kun være fredag/lørdag - ikke søndag 22. februar 

Datoerne 6.-7. marts skal slettes, fordi LB ikke er med i LM's Læreråd 

Mødet 11. maj flyttes til 12. maj 

Mødet 12. august flyttes til 13. august 

LederKursus skal ikke flyttes og ligger derfor fortsat 18.-20. september 

LederForum i oktober skal kun være fredag/lørdag - ikke søndag 4. oktober  

Mødet 23. november flyttes til 24. november 

Samtale med LS 18. april skal planlægges på et forholdsvis tidligt tidspunkt, så relevante personer 

(AU-formænd og/eller konsulenter) kan inviteres med 

Alle AU-formænd inviteres til LB-mødet 12. maj (et emne på det møde skal derfor være det 

kommende LederForum) 

Lars sender revideret mødeplan til LB (+ inviterer AU-formænd) 
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Opdatering af «Parkeringspladsen» 

2. Parkeringspladsen 

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

på en kommende dagsorden. 

Beslutning: Har LB punkter, der skal prioriteres til næste mødes dagsorden? 

Kommentar: Inklusion af Handicappede i foreningsarbejde (kan evt. være seminar på LederKursus) 

 

Orientering 

3. Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer 

Beskrivelse: De nyvalgte medlemmer af bestyrelsen får en introduktion til arbejdet i LB - og 

hvordan det hidtil har foregået.  

Drøftelse: Hvad fungerer, hvad kunne gøres anderledes, hvilke input har "gamle" og "nye"?  

Spørgsmål til de nyvalgte LB’ere: ”Hvis du bliver interviewet om 4 år, hvad vil du så gerne kunne sige, 

at du har været med til at præge?” Det spørgsmål giver anledning til en kort drøftelse. 

 

4. Kursusdag om inklusion af handicappede 

Beskrivelse: I samarbejde med LM sender Lars invitation til LMBU i Nordsjælland og København 

med invitation til en kursusdag, der handler om inklusion af handicappede børn og unge i frivilligt 

foreningsarbejde. 

Lars medbringer kopi af invitationen. 

Kommentar: Udover kun at sende en invitation til en kursusdag, som andre arrangerer, så vil det være 

et område, som LMBU måske selv skal tage op. 

 

5. Digital børneattest 

Beskrivelse: Pr. 1. november 2014 foregår kommunikation mellem borgere og det offentlige 

digitalt, hvilket betyder, at indhentning af børneattester også skal foregå digitalt fra den dato. LB 

har tidligere truffet beslutning om ny arbejdsproces - og nu melder Lars, Gert og Mogens, at de er 

klar til at orientere alle lokale klubledere omkring 1. november. Tro & Mission orienterer også.  

Kommentar: Lars orienterer om status. LB udtrykker glæde over digitaliseringen. 

 

6. Projekt God Forkyndelse 

Beskrivelse: LMBU deltager i projektet, hvor Lars sidder i Styregruppen. Der er nu oprettet en 

blog, hvor forskellige delresultater fra undersøgelsen i den kommende tid vil blive kommenteret. 

Link: http://www.godforkyndelse.dk/ 

Kommentar: LB følger spændt udviklingen - glæder sig over projektet 

 

7. Hillerød Teenklub og DUF 

Beskrivelse: Hillerød Teenklub har ændret deres vedtægter, så der ikke er en bestyrelse men en 

ledergruppe, som står til ansvar overfor lokalforeningens generalforsamling. DUF stiller 

spørgsmålstegn ved om det er en demokratisk opbygning af foreningen. Lars har skrevet 

redegørelse om, hvorfor han anser det for stadig at være en demokratisk ordning - og afventer 

svar fra DUF.  

Kommentar: LB tager til efterretning og er glade for at DUF er opmærksom på om 

medlemsforeningerne overholder reglerne. LMBU ønsker at være transparent og kunne stå til ansvar 

for alle vores beslutninger.  

  

Efterfølgende kommentar: DUF har 9. oktober svaret, at ”klubben ikke har en demokratisk struktur, der i 

tilstrækkelig grad sikrer medlemmernes indflydelse på foreningens arbejde… …således ikke fremadrettet kan tælle 

med i en evt. ansøgning om driftstilskud.” 

Lars har derfor kontaktet Hillerød Teenklub med henblik på at få ændret deres vedtægter, så de 

fremover igen lever op til de demokratiske spilleregler for lokalforeninger. 

  

 

 

http://www.godforkyndelse.dk/
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Aktuelle sager i LMBU 

Fælles sager 

8. Referat fra Landsgeneralforsamlingen 

Beskrivelse: Louise Høgild har renskrevet referatet, som er vedlagt 

Beslutning: Kan LB godkende referatet? 

Bilag C - LMBU Landsgeneralforsamling 2014_Referat 

Beslutning: LB godkender referatet. Det bliver derfor efterfølgende uploadet på lmu.dk og lm-kids.dk 

 

9. Status på oprettelse af lokalforeninger 

Beskrivelse: LB har givet Lars den opgave at arbejde frem mod oprettelsen af 15 nye 

lokalforeninger i løbet af 2014. Lars giver opdatering på status. 

Drøftelse: Har LB kommentarer, som Lars skal tage med i det videre arbejde? 

Kommentar: LB har givet Lars og konsulenterne den opgave at prioritere oprettelse. Konsulenterne 

kan især hjælpe Maria med kontaktoplysninger til lokale nøglepersoner. 

Maria har holdt info-møde i Sdr. Jylland 30. september, både hun og Lars er i kontakt med forskelige 

klubber og personer, som er undervejs i overvejelserne. 

Maria og Lars holder møde 9. oktober for at aftale det videre forløb resten af året og speeder 

processen op. Lars vurderer dog, at det bliver svært at nå målet med oprettelsen af 15 nye 

lokalforeninger i 2014. 

Der er fornylig blevet oprettet en lokalforening i Randers, hvis lokalvedtægter bliver fremlagt på 

næste LB-møde. 

 

LB opfordrer sig selv og AU til at give Maria input til nøglepersoner, som hun kan kontakte. 

LB foreslår, at kontakte kredsbestyrelserne og opfordre dem til at hjælpe deres børne- og 

juniorklubber. 

LB er glade for at LS støtter op om beslutningen omkring fusion mellem LM Kids og LMU. 

Magnus siger noget om dette punkt ved LM's Generalforsamling - hvor han nævner, at det gør ondt, 

når en klubleder gerne vil oprette lokalforening, men bliver bremset af et kredsbestyrelsesmedlem, 

der stiller sin post på højkant, hvis der bliver oprettet lokalforening. Hvilket er sket et sted. 

 

10. Kasserervejledning Light 

Beskrivelse: Maria Legarth har udarbejdet en lettere tilgængelig udgave af LMU's hidtidige 

kasserervejledning. Ideen er at Light-udgaven skal være et supplement til kasserervejledningen, 

så det er lettere for kasserer i f.eks. nye lokalforeninger at gå overblik over opgavens indhold.  

Beslutning: Kan LB godkende vejledningen i denne LIght-udgave? 

Bilag D - Kasserervejledning Light 

Kommentar: Flot, at vejledningen er gået fra 20 til 4 sider. Men den er stadig ret lang - og realistisk 

set kan vi ikke forvente at den bliver læst. 

Der mangler cases, ligesom der mangler en liste i punktform, konkrete eksempler og billeder. 

Jeppe sender Esbjerg-eksempel til Lars + Inge. Inge giver kommentarer og Lars tager kommentarer 

med til mødet med Maria. 

Olai nævner, at for at gøre det nemt i Ullerød har de valgt kredsens kasserer som LMBU-kasserer. 

 

11. Afdelingsvedtægter for Nordsjællands Afdeling 

Beskrivelse: LMBU Nordsjælland har udarbejdet vedtægter for deres Afdelingsforum. Jf.§ 8 i 

LMBU's landsvedtægter skal afdelingsvedtægter godkendes af LB 

Beslutning: Kan LB godkende vedtægterne for Nordsjællands Afdelingsforum? 

Bilag E - LMBU Afdelingsforum Nordsjælland vedtægter 

Drøftelse: Dokumentet blander forretningsorden og vedtægter sammen.  

Og fordi det er de første konkrete Afdelingsvedtægter i LMBU, så er det vigtigt for LB at vejlede 

Nordsjællands Afdeling til at få gode og forståelige vedtægter. 

Dermed kan vi opnå at få en god skabelon, som andre LMBU-afdelinger kan lade sig inspirere af. 

Beslutning: Magnus udarbejder skabelon, som er let at forstå og bruge. Han sender forslaget til LB pr. 

mail til godkendelse.  
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Lars svarer Nordsjælland at LB siger tak for de tilsendte vedtægter. Samtidig fortæller han, at LB 

arbejder på en skabelon, som andre afdelinger kan lade sig inspirere af og som ikke blander 

vedtægter og forretningsorden. De får forslaget retur, så snart LB er klar. 

 

LM Kids 

12. Fremtids tanker for bladet Nådada 

Beskrivelse: Maria Legarth og Helle Høeg fra Nådada har tidligere skrevet en indstilling til LB 

vedrørende bladet. LB har bedt AU Kids og AU Between forholde sig til indstillingen.  

Drøftelse: Hvad har de to AU talt om i forbindelse med Nådada? 

Beslutning: Hvilken tilbagemelding ønsker LB på baggrund af AU's drøftelser at give til Nådada? 

Bilag F - Indstilling fra Maria og Helle 

Drøftelse: Inge orienterer om AU's overvejelser  

Beslutning: Thomas og Inge udarbejder beslutningsoplæg til LB, for hvordan LMBU's børneblad skal 

være fra januar 2016. Beslutningsoplægget tager udgangspunkt i indstillingen fra Nådada og fra AU-

Kids og AU-Between.  

Den grafiske platform for børnebladet skal følge den kommende LMBU-grafik. Derfor skal LMBU-

grafikeren og Nådada-grafikeren senere tale sammen, så der er genkendelighed.                                                                                      

 

13. Referat fra børneudvalget 

Beskrivelse: Inge orienterer om nogle af de områder, som AU arbejder med 

Drøftelse: Har LB spørgsmål eller kommentarer til referaterne? 

Bilag - referater ligger i Lederforums fælles Dropbox  

Kommentar: Der er orienteret mundtligt i løbet af Lederforum – se i øvrigt LederForums Dropbox 

 

LM Between 

14. Referat fra junior-teen udvalget 

Beskrivelse: Thomas orienterer om nogle af de områder, som AU arbejder med 

Drøftelse: Har LB spørgsmål eller kommentarer til referaterne? 

Bilag - referater ligger i Lederforums fælles Dropbox 

Kommentar: Der er orienteret mundtligt i løbet af Lederforum – se i øvrigt LederForums Dropbox 

 

LMU 

15. Referat fra ungeudvalget 

Beskrivelse: Magnus orienterer om nogle af de områder, som AU arbejder med 

Drøftelse: Har LB spørgsmål eller kommentarer til referaterne? 

Bilag - referater ligger i Lederforums fælles Dropbox 

Kommentar: Der er orienteret mundtligt i løbet af Lederforum – se i øvrigt LederForums Dropbox 

 

Visioner, retning og langsigtede tanker 

16. Ny grafisk identitet for LMBU 

Beskrivelse: LB har iværksat samarbejde med en grafiker omkring udvikling af nyt logo for LMBU. 

Lars giver opdatering på status i arbejdet. 

Drøftelse: Har LB kommentarer, som Lars og Magnus skal tage med i det videre arbejde? 

Lars og Magnus orienterer.  

Beslutning: Der skal nedsættes en redaktionsgruppe, som kan begynde arbejdet med, hvordan den 

samlede LMBU-hjemmeside skal opbygges. Det gælder indhold, design, opbygning osv.  

Der skal også findes folk til gruppen, som ved hvad der skal kommunikeres til Kids, Between og LMU.  

Kids og Between delen af hjemmesiden skal henvende sig til klubledere, LMU delen skal henvende sig 

til brugere.                                                                                                                  

Navneforslag fremgår af LB’s lukkede referat. 
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17. LMU-tur til Peru 

Beskrivelse: Samarbejdet med LME om en tur til Tanzania er aflyst, men ideen med at sende en 

gruppe LMU'ere til et af LM's missionslande er måske så god, at der skal arbejdes videre med det. 

Lars orienterer om en ide, der handler om at arrangere en tur for 8 LMU'ere og en LMU-konsulent 

til Peru i sommerferien 2015. 

Beslutning:  

1) Ønsker LB, på baggrund af orienteringen, at Lars skal arbejde videre med henblik på at 

arrangere sådan en tur? 

2) Hvis ja, hvor stort et beløb ønsker LB at afsætte til det? 

Bilag G - Skitse til en LMBU-tur til Peru 

Beslutning: LB bakker op om ideen - og Lars arbejder videre. 

Kommentar: Hvis turen gennemføres, så skal missionsprojektet i 16/17 også være Peru, for ikke at 

skabe "støj på linjen" i vores kommunikation. 

 

Økonomi 
18. Budget 2015 

Beskrivelse: Første udkast til Budget 2015 viste et underskud på kr. 700.000. Derfor prioriterede 

LB blandt posterne. Siden da har Mogens og Lars, på baggrund af status i Regnskab 2014 og på 

baggrund af justeringer i tilskuddet fra LM, regnet på andet udkast til Budget 2015.  

Lars orienterer om tallene i andet budgetudkast. Budget 2015 skal endeligt godkendes på LB-

mødet i november 2014 

Drøftelse: Hvordan forholder LB sig til disse punkter: 

1) Skal et eventuelt overskud i 2014 hensættes til udvidelse af aktiviteterne i 2015 (f.eks. gennem 

udvidelse af personalestaben)? 

2) Hvilke typer opgaver ønsker LB at prioritere ved en udvidelse af aktiviteterne (dvs. hvilke typer 

ansættelser stiles der mod)? 

3) Ønsker LB at fastholde beslutningen om at tære på LMBU's egenkapital i 2015 og 2016 til 

udvidelse af aktiviteter indtil oprettelsen af nye lokalforeninger slår igennem økonomisk? 

Bilag H - Aftale om LMBU tilskud fra LM (indgået mellem Johnny Lindgreen og Lars Larsen) 

Bilag I - Status på Regnskab 2014 pr. 30. september 

Bilag J - Budget 2015 Udkast nr. 2 

Beslutning:  

Del 1) LB hensætter et beløb til udvidelse af aktiviteter i 2015, så overskuddet i 2014 lander på cirka 

kr. 10.000. 

LB overlader til Landslederen at beslutte det præcise beløb, der hensættes) 

 

Del 2) LB's førsteprioritet er at ansætte en materialekonsulent – eller styrkelse af indsatsen med 

materialeudvikling. 

Det betyder, at der udover selve lønudgiften også skal afsættes midler i budgettet til 

produktionsprisen for disse materialer. 

Stillingsbeskrivelsen skal udarbejdes efter en runde, hvor Lars sammen med konsulenterne 

undersøger hvilke typer opgaver, der er behov for aflastning til. 

  

LB’s andenprioritet er at ansætte en børnemusikkonsulent (hvilket lige nu mest er en drøm). 

 

Del 3) LB vil acceptere et budgetunderskud på kr. 100.000 i 2015. Dermed vil der sammen med 

hensættelsen fra 2014 blive råd til samlet set et halvt årsværk mere i 2015.  

I 2016 er der ikke en udgift til udvikling af hjemmeside og derfor er udvidelsen betalt også i 2016. 

 

LB ønsker at kommunikere, at LMBU med disse beslutninger prioriterer offensivt, så fusionen får 

konkrete mærkbare følger for klubberne og lokalforeningerne. 

Det viser også, at der er brug for klubberne følger op med etablering af lokalforeninger.                                                                                                                                                                                                                                            
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Personale og Landsbestyrelse 

19. Valgperiode i Landsbestyrelsen 

Beskrivelse: På Landsgeneralforsamlingen valgte Michael Nissen, som ellers først var på valg i 

2015, at trække sig fra Landsbestyrelsen, hvorefter han opstillede som suppleant. Det betød, at 

Anders Hansen, Thomas Vestergaard Rasmussen, Olai Birch og Jeppe Petersen blev indvalgt til 

de fire ledige pladser i Landsbestyrelsen. Tre af valgene gælder til 2016 og et af valgene gælder 

den plads, som blev ledig efter Michael Nissen trak sig. Derfor skal Landsbestyrelsen beslutte 

hvem at de 4 personer, der har fået Michael Nissens plads - og dermed er på valg igen i 2015. 

Beslutning: Hvilke 3 personer er valgt for en 2-årig periode, og hvilken person er valgt for en 1-årig 

periode? 

Beslutning: Olai Birch er valgt for en 1-årig periode (er på valg i 2015). Jeppe Petersen og Anders 

Hansen er valgt for 2-årig periode (er på valg i 2016) 

 

19B. Konstituering af Landsbestyrelsen 

Beskrivelse: Fordeling af poster i LB. LGF har valgt Magnus som formand og Thomas som 

næstformand.  

Beslutning: Hvordan ønsker LB ellers at fordele opgaver mellem sig? 

Repræsentanter i AU: Inge sidder i Kids-AU, Thomas i Between-AU og Magnus i LMU-AU 

LMBU-medlemmer i LM's Generalforsamling: Magnus, Thomas, Anders og Helene Andersen  

Forretningsorden: De øvrige poster til fordeling, som er nævnt i forretningsordenen, vælger LB at 

fordele på næste LB-møde, når de nyvalgte har haft mulighed for lige at overveje sin egen rolle i 

bestyrelsen.  

 

20. Personalekontrakter med udløb i 2015 

Beskrivelse: Susanne Iversen, Rebekka Aagaard Nielsen, Andrea Nygaard Christensen og Andreas 

Ipsen har ansættelseskontrakter, der udløber april, juli, august 2015. 

Beslutning: Ønsker LB at forlænge disse fire ansættelseskontrakter med endnu en 3-årig 

periode?  

Bilag K - Oversigt over kontrakter i LMBU 

Beslutning: LB udtrykker glæde over alle fire konsulenter og ønsker at forlænge alle fire 

ansættelseskontrakter. Lars taler med dem om de også selv er interesseret i forlængelser. 

 

21. Per Wesths rapport fra forkynderkursus i Israel 

Beskrivelse: I august 2014 var Per Westh på kursus i Israel, som LMBU betalte for. Han har 

efterfølgende skrevet den vedlagte rapport. 

Bilag L - Rapport Forkynderkursus Israel 2014 

Beslutning: Rapporten er taget til efterretning og LB glæder sig over, at Per havde en god tur. 

 

Eventuelt 

A) Magnus køber en afskedsgave til Michael Nissen, som er trådt ud af LB. 

 

B) Det er frustrerende at lm-kids.dk stadig er behæftet med fejl. Lars tjekker op på, at fejlene bliver 

rettet – enten med hjælp fra Rasmus Bruun eller andre frivillige. 

 

C) Konsulenters stillingsbeskrivelser skal være opdaterede i forbindelse med MUS-samtaler i januar 

2015. Lars reviderer dem, så de stemmer overens med konsulenternes reelle nuværende opgaver 
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Information om Dropbox og Intranet 

Ud over Landsbestyrelsens egen Dropbox har LB også 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 24. november 2014 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

https://dlm.dotserv.com/

