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Sted: Odense Missionshus, Vesterbro 9B, Odense 

Tidspunkt: kl. 17:30 til 21:00  

 

Forplejning, lokale, nøgle: Lars 

Mødeleder:  Magnus 

Referent:  Lars  

Bilag til dagsorden: Ligger på LMBU’s Intranet (se login m.m. nederst i dette dokument) 

I referatet viser tekst med blå skrift, de tilføjelser der er i forhold til dagsordenen. 

 

Tilstede: 
Inge Noer Larsen, Sarah Engmark, Magnus Haahr Nielsen, Michael Andreas Nissen, Thomas Vestergaard 
Rasmussen, Henrik Jensen, Lars Larsen 
 

Fraværende: 
Jesper Sonne-Mortensen 
Under punktet eventuelt orienterer formanden om, at Jesper er trådt ud af Landsbestyrelsen af personlige årsager. 
(Eftersom der ikke var suppleant-kandidater på Landsgeneralforsamlingen fortsætter LB med den nuværende 
personsammensætning frem til næste LGF)  
 

Indledning og fællesbøn 
v/Inge 
Lukas kap. 19 vers 1-10. Zakæus ”ville gerne se, hvem Jesus er”.   
 

Referater 

Godkende og underskrive LB-referat fra 9. september 2013 – bilag A  

Godkende og underskrive LGF-referat fra 21. september 2013 – bilag B 

Godkende og underskrive LB-referat fra 9. november 2013 – bilag C  

LB godkender og underskriver de 3 referater – med den kommentar, at der i bilag C skal tilføjes, hvilke medlemmer af 

LB, der var til stede og fraværende ved mødet 9. november. 

 

Kommende møder 

1) Forslag til mødeplan for foråret 2014 drøftes. Lars medbringer forslag på mødet.  

Konklusion: 

- Lars laver en Doodle med konkrete datoer, så LB kan vælge mellem de datoer 

- LederForum i februar 2014 bliver udvidet til søndag middag for LB 

- For Arbejdsudvalgene bliver dermed udvidet til og med lørdag eftermiddag, så de har bedre mulighed for at 

arbejde med deres opgaver 

- Det betyder, at Sarah, Michael og Henrik først ankommer til LederForum i løbet af lørdag 

- Lars laver datoforslag vedr. 2015 til næste LB-møde 

 

Opdatering af «Parkeringspladsen» 

2) Parkeringspladsen 

Beskrivelse: På LMBU’s intranet ligger et dokument med emner, der skal prioriteres og eventuelt sættes på en 

kommende dagsorden. Se vejledning nederst i denne dagsorden. 

 

Konklusion: 

- LB kigger på Parkeringspladsen inden næste møde for at vurdere om nogle punkter derfra skal på dagsorden for 

mødet 

- Lars opretter en Dropbox til LB, som afløser for parkeringspladsen på Intranet 
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Orientering 

3) Lars har købt julegave til alle konsulenterne, som de får på medarbejderkonferencen uge 49.  

4) Konferencen Børn og Gud 

Beskrivelse: 3.-4. april 2014 afholder organisationerne bag hæftet Børn og Gud konference på Børkop Højskole. 

Invitationer og mere information kommer senere 

Bilag D  

Invitationen gælder sognemedhjælpere o.lign. I LM-sprog vil det sige, at vi gerne vil invitere kredsbestyrelser og især 

vores Arbejdsudvalg for børn. 

5) LMBU har købt Boblen af Luthersk Mission for kr. 1,- pr. 1. januar 2014 

 

Visioner, retning og langsigtede tanker 

6) LM’s Landsmøde 2016 
Beskrivelse: Reidar Poulsen har forespurgt bestyrelsen om LMBU’s syn på en mulig flytning af Landsmødet fra 

Bededagsferien til Pinsen i 2016 (Se bilag E). Det vil i så fald være på samme tidspunkt som Å-festival, men vil 

også medføre bedre campingvejr og styre udenom mange konfirmationer 

Beslutning: Hvordan ser LB på en flytning – i lyset af Reidars overvejelser om LMU? Hvilken melding skal Lars 

give til Reidar? 

Bilag E  

Drøftelse: 

Unge-udvalget er også blevet bedt om en tilbagemelding. Magnus samler deres input og orienterer LB om udvalgets 

kommentarer. 

Ligger landsmødet i pinsen, så kommer der reelt ikke lige så mange unge, som hvis det ligger i bededagsferien.  

LB pointerer, at det for især Vestjyllands unge vil være en dårlig beslutning at lægge Landsmødet samtidig med Å-

festival. 

 

Konklusion: 

Meldingen fra LB er: Vi anbefaler at fastholde bededagsferien som tidspunkt for Landsmødet i 2016. Dermed vil 

Landsmødet bedre kunne ramme hele LM-familien, hvilket er intentionen med arrangementet. 

Magnus samler input fra ungeudvalget og konkluderer derefter sammen med LB. 

   
7) Kørselsudgifter til forkyndende møder i LMBU – vedr. afdelingerne 

Beskrivelse: Der har hidtil været forskel på LM Kids og LMU. I Kids har afdelingerne betalt, når 

børnekonsulenterne er til et arrangement i afdelingen. I LMU har landskassen betalt for alle rejseudgifter i 

forbindelse med konsulenternes besøg i LMU-kredse og andre arrangementer.  

Bestyrelsen skal træffe en beslutning inden regnskabsåret 2014 begynder, så udgifterne kan bogføres korrekt. 

Beslutningen indeholder hensyn til både signalværdien overfor afdelinger/kredse, de konkrete udgifter samt 

kompliceret/enkel administration. 

Man kan derfor forestille sig tre muligheder: 

a. Fortsætte som nu. Det betyder, at landskassen betaler for LMU-konsulenterne mens Kids-

konsulenternes kørsel viderefaktureres til afdelingerne 

b. Ensrette proceduren, som LMU hidtil har gjort. Det betyder, at landskassen betaler for alle 

konsulenternes kørsel. Det er dyrt for LMBU, men signalerer at LMBU servicerer. 

c. Ensrette proceduren, som LM Kids hidtil har gjort. Det betyder, at afdelingerne også skal begynde at 

betale for LMU-konsulenternes kørsel. Det er billigere for LMBU og signalerer, at afdelingerne får en 

service (besøg af konsulenten), som de skal betale for 

Beslutning: Hvem skal fremover dække konsulenternes kørselsudgifter i LMBU? (Landskassen eller afdelingerne)  

Konklusion: 

Proceduren skal ensrettes. Der kan ikke være forskellige afregningsmetoder i LMBU. 

 

LB beslutter en 4. mulighed – Løsning d. 

Løsningen indebærer, at LMBU betaler alle kørselsudgifter for konsulenterne. 
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Samtidig beder vi LM’s afdelinger betale en form for bloktilskud for den service, som LMBU yder med 

konsulentbesøg. Dermed kan det økonomisk blive synliggjort, at både LM Kids og LMU også er en del af afdelingens 

arbejde. Beløbet skal afregnes efter afdelingsstørrelse.  

 

Lars skal i et brev forklare afdelingerne (afdelingskasseren) hvordan det hidtil har været i henholdsvis Kids og LMU 

og at vi nu vil gøre det mindre administrativt bøvlet. Vi forespørger derfor om de vil betale det de alligevel har gjort 

indtil nu – blot opgjort på en anden måde. 

 

Bloktilskuddets størrelse beregnes ud fra LMBU’s samlede udgifter til kørsel divideret med medlemstallet i afdelingen. 

Det er en afbureaukratisering i forhold til Henriks hidtidige afregning, hvor han har skullet sende regninger til 

afdelingerne på baggrund af Kids-konsulenternes kørsel. I LMBU ønsker vi at ensrette afregningen – og derfor beder 

om et beløb fra hver afdeling der afspejler LMBU’s udgifter til konsulent-besøg. 

 

Lars skriver til Henrik om han vil lave en opgørelse over, hvad hver enkelt afdeling har betalt i 2013 til Kids 

konsulenternes kørsel. 

På den baggrund udarbejder Mogens og Lars i januar orienteringen til LM afdelingskassererne.  

Mogens og Lars skal samtidig lave opgørelsen for LMU-konsulenternes kørsel. 

 

Dur Løsning D ikke, så skal det være løsning B. 

 

8) LMU’s Missionskonference 

Beskrivelse: Mission13 var en stor succes med mange deltagere og et tydeligt kald til et liv i konkret efterfølgelse af 

Jesus. Netop derfor er der behov for at bestyrelsen drøfter visionen og formålet med LMU’s årlige konference. 

Drøftelsen bør munde ud i en vejledning til Mission-udvalget. Blandt konsulenterne bliver vægten lagt forskelligt i 

forhold til spørgsmålet herunder. 

Én konsulent siger sådan: Jeg mener Mission, både primært og sekundært skal arbejde med at udruste og 
bevidstgøre LMU om og til deres missionærtjeneste i Danmark, herunder deres identitet af at være ’sendt’. Og 
derfor mener jeg faktisk, at et større fokus på Afrika eller ’ydremission’ i øvrigt, risikerer at fastholde LMU’erne i 
en forældet missionstænkning. 
En anden konsulent ønsker derimod, at netop ydre mission skal have en tydeligere plads på konferencen. 

Drøftelse: Skal Mission primært være en platform for et kald til ’ydremission’ eller en konference, hvor vi forsøger 

at arbejde et ’missionalt mindset’ ind i LMU’erne? Hvilket signal ønsker bestyrelsen at sende til Mission-udvalget? 

Konklusion: 

På baggrund af en tilbagemelding fra Ungeudvalget, er LB’s signal til Mission-udvalget at vægtlægningen i 2013 er 

den vægtlægning, der fortsat skal være. 

 

Tidligere har der været en ”unaturlig” deling mellem international og national mission. 

I år var der både information om missionærer m.m. og et klart kald til efterfølgelse i dagligdagen. På Mission skal der 

være både/og.  

Når deltagerne tager hjem skal de have en oplevelse af, at mission både er et liv i efterfølgelse herhjemme og at der 

behov for kroner til mission + nogle der rejser ud. 

  

Aktuelle sager i LMBU 

Fælles sager 

9) Godkende vedtægter i 5 nyoprettede lokalforeninger: Astrup, Rønne, Helsinge, Sønderborg og Ullerød 

Beskrivelse: En række klubber har oprettet en lokalforening og indsendt deres vedtægter til LMBU’s 

Landsbestyrelse med henblik på at blive optaget i LMBU Danmark (Hurra! ) 
Beslutning: Kan bestyrelsen godkende vedtægterne og dermed optage disse 5 lokalforeninger i LMBU? 

Bilag F, G, N, O, Q og R 

Konklusion: 

LB godkender alle 5 foreninger, som optaget i LMBU. Deres vedtægter lever op til LMBU’s formål. 
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Helsinge kategoriseres under Kids-udvalget 

Rønne kategoriseres under Kids-udvalget 

Ullerød kategoriseres under Kids-udvalget 

Astrup kategoriseres under Junior-teen udvalget 

Sønderborg kategoriseres under Junior-teen udvalget 

 

Kommentarer og opfølgning: 

Lars skriver efterfølgende til disse klubber, for at melde hvilken kategori LB har sat dem i.  

Er de enige i den kategorisering? (De bliver bedt give deres tilbagemelding inden næste LB-møde, så kategoriseringen 

eventuelt kan justeres) 

 

Sønderborg lokalforening opfordres til at ændre deres navn til LMBU på deres næste GF. 

I næste nyhedsmail til LMU bliver lokale LMU-kredse opfordret til at ændre deres vedtægter, så de også hedder 

LMBU. 

 

Rønne har omformuleret vedtægterne så de er i et mere nutidigt sprog. I vedtægts-skabelonen vil vi tilrette med 

inspiration derfra.  

Maria Legarth bliver bedt om at formulere en ny skabelon vedr. Kids-klubber og junior-teen klubber. LMU-kredse 

beholder den gammeldags formulering i vedtægterne. Og den skal være i word-format, så man lokalt nemmere kan 

indsætte sit eget navn. 

 

Nye klubber skal selv give en melding om, hvilken del af LMBU de hører til i. Det skriver Maria også en vejledning til. 

Maria bliver bedt om at skrive udkast til et takkebrev på LB’s vegne for at de har gjort sig indsatsen med at oprette 

lokalforening. I det brevet bliver de også bedt om at give en melding om, hvilken kategori i LMBU de hører under. 

 

Ønsker en lokalforening at kategoriseres under et andet udvalg, så skal LB modtage en ansøgning fra lokalforeningen 

senest 6 måneder før næste LGF.  

Lars/Maria skriver udkast til ansøgnings-skabelon. Ved den lokale GF tager man stilling til om man fortsat ønsker at 

være kategoriseret på samme måde. Vil de ændre status skriver de til LB, som så placerer dem i ny kategori.  

 

Ved LGF 2014 bliver en tilrettet skabelon også et punkt på dagsorden. LB ønsker at rette vejledningen til lokale 

vedtægter, så de bliver formuleret mere nutidigt. I den mellemliggende periode er det ikke noget problem at 

vejlednings-skabelon og vedtægter ikke har nøjagtigt samme ordlyd – så længe vejledningen blot er i overensstemmelse 

med intentionen i vedtægterne.    

 

10) Forretningsorden for Landsbestyrelse og 3 x arbejdsudvalg 

Beskrivelse: Magnus og Lars fortsætter arbejdet med udarbejdelse af forretningsorden. Der bliver måske sendt 

udkast til forretningsorden inden mødet. I så fald kan bestyrelsen give sine kommentarer til udkastet på mødet.  

Inge nævner, at følgende skal også overvejes i forbindelse med forretningsorden og fordeling af opgaver mellem 

udvalg og bestyrelse: ”Vi skal have afklaret hvad arbejdsudvalg skal og kan både med hensyn til konsulenternes 
tid og hvad med penge. Vi skal afklare hvem der har ansvar for f.eks. Nådada, lm kids forkyndere, sangbøger, 
materialer mm.” 

Drøftelse: Hvilke input har bestyrelsen til Magnus og Lars videre arbejde med forretningsorden? 

Bilag P 

Drøftelse: 

Punktet bliver behandlet meget kort, så Magnus og Lars får nogle input til det videre arbejde med forretningsordenen. 

Det videre arbejde med dokumentet foregår via mail. 

 

Input fra LB: 

- Dem, der også sidder i arbejdsudvalg skal ikke først og fremmest have ansvarsområder 

- Positiv indstilling overfor at LB-medlemmer kan udvælge et område, som de har særligt fokus på og eventuelt 

særligt giver input og sparring til Lars vedrørende det område. 
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11) Missionsprojekt 2014 og 2015 

Beskrivelse: Rebekka og Louise arbejder videre med kontakt til missionærerne i Cambodja. Sammen med Lars 

udarbejder de 12. december en projektkontrakt til partnerne i Cambodja. Til orientering er referat fra deres 

skypemøde vedlagt som bilag 

Bilag H 

Kommentarer:  

Det skinner igennem, at lige netop her får vi god effekt af fusionen, hvor de to projekter spiller godt sammen.  

 

Hvis LMU et år vælger at have et missionsprojekt, der retter sig mod Danmark, så er det et vigtigt signal for LB, at der 

hele tiden er et internationalt missionsprojekt i enten Kids eller LMU-delen af LMBU.  

12) Evaluering og planlægning af LederForums struktur 

Beskrivelse: På sidste møde blev det foreslået at udvide tidsrammen for LederForum, så udvalgene også kan 

arbejde lørdag eftermiddag, hvorefter bestyrelsen holder sit møde lørdag aften og søndag formiddag. Det giver 

bestyrelsen mere tid til at drøfte tingene og beslutte mindre forhastet 

Drøftelse: Hvilken tidsramme ønsker bestyrelsen for LederForum? 

Konklusion: 

Ved næste LederForum i februar 2014 afprøver vi at udvide tidsrammen indtil søndag for LB og indtil lørdag 

eftermiddag for arbejdsudvalgene. 

 

Lars undersøger hos Martin Højgaard om det overhovedet kan lade sig gøre at låne Ølgod Missionshus så længe – 

indtil søndag formiddag.   

 

LM Kids 

13) Nådada og LM’s bladportal 

Beskrivelse: LM skal have en ny hjemmeside – og bl.a. indeholde fælles bladportal, som en underside. Tanken er, 

at alle LM’s blade ned til afdelingsniveau kan være med og at man skal kunne læse bladene som pdf. Nogle af 

bladene er betalingsblade, så der skal være en eller anden form for login. Bladene skal stadig være tilgængelige på 

som hidtil overfor de primære målgrupper, men dette er tænkt som en ”duplet”, så sekundær-målgrupper kan 

finde alle LM-blade ét sted. Nådadas redaktion giver deres indstilling til Landsbestyrelsen i bilag W 

Beslutning: Vil LMBU gøre Nådada tilgængelig på LM’s bladportal? 

Bilag I 

Konklusion: 

LB vil gerne lægge Nådada på LM’s bladportal. 

Det er dog for tidligt, hvis det bliver gratis at læse bladet allerede så snart næste nummer er udkommet. Bladene skal 

være et år gamle før de er gratis tilgængelige. Indtil da koster den elektroniske udgave kr. 75,-  

 

Thomas kontakter Maria vedr. en slutbrugerundersøgelse af Nådada 

 

Alle i LB, junior-teen udvalget samt Kids-udvalget skal fremover modtage Nådada elektronisk. 

 

14) Referat fra børneudvalget 

Drøftelse: Har Landsbestyrelsen spørgsmål eller kommentarer til referatet? 

Bilag J 

Generel kommentar til alle 3 udvalgsreferater: 

Det er dejligt at læse referaterne. Det virker som om udvalgenes medlemmer er tændt på opgaven og energiske. 

Når et arbejdsudvalg i deres referat stiller spørgsmål, så beder LB udvalgene tydeliggøre hvem spørgsmålet er rettet til. 

Er det til dem selv, til konsulenterne eller til LB? 

Når udvalgene holder møder (enten fysiske eller pr. Skype), hvor der bliver skrevet referat, så skal bilagene lægges i 

LMBU’s Dropbox, til fælles orientering.  

På LederForum orienterer hvert udvalg om, hvad de har arbejdet med siden sidste LederForum. 

 

På kommende LB-møder giver LB-medlemmer en meget kort orientering fra de udvalg, som de er medlemmer i.  
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LM Teen 

15) Referat fra junior-teen udvalget 

Drøftelse: Har Landsbestyrelsen spørgsmål eller kommentarer til referatet? 

Bilag K 

Kommentarer: se punkt 14 

 

LMU 

16) Referat fra ungdomsudvalget 

Drøftelse: Har Landsbestyrelsen spørgsmål eller kommentarer til referatet? 

Bilag L 

Kommentarer: se punkt 14 

 

Økonomi 

17) Budget 2014 

Beskrivelse: LMBU’s Budget 2014 skal godkendes inden regnskabsåret begynder. Nogle udgifter, som tidligere er 

blevet afholdt af LM Kids er endnu ikke tilføjet dette budget. Derfor vil resultatet blive mindre, når udgifterne til 

disse poster er blevet tilføjet de rette steder. Mogens arbejder på at få de sidste poster overført fra LM’s regnskab. 

Beslutning: Kan bestyrelsen godkende Budget 2014, som det er fremlagt i bilag H? (med eventuelle små 

justeringer på Kids-delen) 

Bilag M 

Beslutning: Budgettet er godkendt.  

På LederForum i februar 2014 vil LB følge op på de poster vedrørende LM Kids, der på nuværende tidspunkt ikke er 

fuldt afklarede. 

 

Når Regnskab 13 er kendt i maj 2014, skal Budget 15 overvejes første gang. 

 

På LederForum oktober 2014 bliver udvalgene introduceret for retningslinjer vedr. Budget 2015. Udvalgene skal 

have en deadline for ansøgninger til dyre projekter i 2015, som er nødvendige at indarbejde i Budget 2015. 

 

Junior-teen sporet skal indarbejdes i budgettet. 

 

18) Økonomisk råderum til arbejdsudvalgene 

Beskrivelse: Ungeudvalget har besluttet at trykke plakater og bogmærker vedr. BIBELGLÆDE2014 til i alt kr. 

2.465,- Lars og Magnus har pr. mail sagt god for, at de kan gå videre. Der er dog behov for en vejledning til 

udvalgene om, hvilken beløbsramme de kan beslutte indenfor og om, hvordan eller hvornår de skal ansøge 

Landsbestyrelsen/Lars om en bevilling 

Drøftelse: Hvilke input har bestyrelsen til Lars og Magnus, så de kan indarbejde det i forretningsorden? 

Beslutning: 

Arbejdsudvalgene skal have en økonomisk ramme, som de kan sætte initiativer i gang indenfor, så de ikke skal spørge 

om lov hver gang, de har en ide.  

 

Hvert udvalg får derfor tildelt et rådighedsbeløb i 2014 på kr. 10.000, som de kan anvende uden at konferere med 

LB. LB-medlemmer der sidder i arbejdsudvalg kommunikerer beløbet på 10. 000 til udvalgsmedlemmer. 

Har udvalgene andre større projekter, der overstiger dette beløb, så skal projektet beskrives og forelægges LB, inden 

LB eventuelt bevilger pengene.   

 

På LederForum Februar 2014 skal punktet omkring konti i regnskabet på som punkt. 

 

Personale 

19) Ungdomspræst i Ålborg 
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Beskrivelse: 1. søndag i advent indsættes og ansættes Torben Schmidt som ungdomspræst i Ålborg Frimenighed 

Drøftelse: Hvilken form for samarbejde skal LMBU have med ham? Skal han integreres som en del af LMBU – 

og i givet fald hvordan? 

(I forlængelse af denne drøftelse, findes en tilsvarende drøftelse vedrørende Jørn Bech, der på Bornholm er ansat 

som LM Kids konsulent i afdelingen. Han er på nuværende tidspunkt ikke integreret i LM Kids) 

Drøftelse:  

Ved kommunikation til ansatte i LMBU bliver Torben Schmidt og Jørn Bech sat på som CC-modtagere. De skal vide, 

at de altid kan kontakte LMBU og få opbakning. Når de kender, hvad vi er i gang med, så har de mulighed for også at 

byde ind, når vi skal udveksle information og initiativer. 

 

LB ønsker og håber, at f.eks. Torben dermed kan få en identitet som LMBU-ungdomspræst.  

  

Måske skal de inviteres til LederForum en gang om året eller til et konsulentmøde. 

Vi kan samarbejde om konkrete projekter når det er relevant – f.eks. besøg af Boblen. 

 

20) Apologetik forløb sammen med KFS 
Orientering: Per Westh Jensen deltager i F2014 i et forløb, som sigter på at træne universitets-evangelister op. 
Forløbet består af otte aftener, hvor man simpelthen øver sig i at holde 15 min apologetisk/evangeliserende 
oplæg. Når der er mere konkret information om forløbet, inviterer Per nogle LMU-KFS’ere til også at deltage i 
forløbet 

Kommentar: Super godt. Og det er den måde vi skal satse på at undervise i LMBU. 
 
Til parkeringspladsen: LB vil på et kommende møde drøfte LMBU’s forhold til KFS.   

 
21) Bibelkursus på LMH & Januarkursus på DBI 

Beskrivelse: Lars vil gerne tilbyde konsulenterne at de kan deltage på ét af disse kurser, hvis de har interesse og 
mulighed for det. LM’s Personalehåndbog forholder sig til Bibelkursus, hvor der står sådan: ”Rejseudgifter 
refunderes for ansatte med forkynderopgaver. Opholdsudgifter betales med 50 % for medarbejderen personligt.” 
Beslutning: Vil LMBU benytte samme vejledning vedr. Januarkursus som vedr. Bibelkursus? 

Beslutning: Ja, samme procedure ved begge kurser. 

 

Vedr. deltidsansatte: LMBU betaler udgifterne som anført her. Deltidsansatte benytter ikke arbejdstid ved eventuel 

deltagelse på f.eks. Bibelkursus, men egen fritid. 

 

Eventuelt 

22) Eventuelt 

Magnus orienterer om at Jesper Sonne-Mortensen af personlige årsager har valgt at træde ud af Landsbestyrelsen. 

Medlemmerne af Landsbestyrelsen er bekendt med årsagen. 

 

En kommentar til referatet fra 9. november: Det skal tilføjes, hvilke medlemmer af bestyrelsen der var til stede og 

fraværende. 

 

Til parkeringspladsen: LB opfordrer arbejdsudvalgene til at udvælge 1-2 fokuspunkter eller indsatsområder, som de 

ønsker at arbejde med.  

 

 

 

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/  
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Orientering om ”Parkeringspladsen”  

Det sted på LMBU’s Intranet, hvor Landsbestyrelsen lægger 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: 

Filer | ownCloud (LMBU) 

  

 

Referat godkendt og underskrevet af LMBU’s Landsbestyrelse 

Lørdag 22. februar 2014 
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