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Referat fra LederForum d. 24.-25. februar 2012 afholdt i Odense Missionshus 

Tilstede var fra… 

LMU’s landsbestyrelse (LB): Jakob Østerby, Helene Andersen, Lars Nielsen, Andreas Wind, Mads Højgaard 

Jensen og Henrik Jensen. 

LMU’s konsulentteam (KT): Andreas Ipsen, Casper Bach Kofoed, Jacob Knudsen, Michael Mørch, Helene Pihl 

og Reidar Puggaard Poulsen. 

Emner til drøftelse var: 

 Sæt ord på din tro så også ikke kristne kan forstå det 

 LM-Kids/LMU Fusion 

 Medlemsgave 

 Årsrapporter  

 Efterskoleelever (re-)entry 

Sæt ord på din tro så også ikke kristne kan forstå det 
Jakob Østerby holdt et kort oplæg om emnet. Efterfølgende blev sagen drøftet først i tremandsgrupper 

siden i plenum. 

Stikord fra plenumdrøftelsen blev samlet i en mindmap som ligger dels i pdf-format, dels i mmap-format i 

mappen ’SaetOrdPaaDinTro’ på intranettet. 

Der var i drøftelsen generel enighed om at emnet var noget af det vigtigste vi kan være optaget af i LMU, og 

at emnets ’selvfølgelighed’ kan få det til at glide i baggrunden. 

Konklusionen blev at LB på næste møde vil drøftes hvilke konkrete ideer der skal handles på. 

LM-Kids/LMU Fusion 
Reidar Poulsen holdt først et oplæg hvor han gjorde status på dialogen om fusion med LM-Kids, fremsatte 

Månssons og Poulsen forslag til fusionsprocess og forslag til organisationsstruktur. 

 Dokumenterne fra oplægget er nu lagt i mappen ’Fusion_Kids_LMU’ på intranettet. 

o Dokumentet: 20111205Proces og organisation i Fusion mellem LMU og LM Kids.pdf 

beskriver processen i LM-Kids. Bemærk at der i dokumentet også er et 

organisationsdiagram fra et tidligere tidspunkt i processen. Det er ikke det diagram der blev 

fremlagt og drøftet. 

o Dokumentet: 20120110 Processen i LMU frem mod en fusion.docx beskriver processen i 

LMU. 

o Dokumentet: 20120225UdkastOrganisationsdiagram.pdf beskriver organisationsstrukturen 

sådan som den blev fremlagt og drøftet. 

Drøftelsen blev delt op i en drøftelse af processen og en drøftelse af strukturens forskellige dele.  

https://intranet.dlm.dk/lmu/Projekterogsager/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2flmu%2fProjekterogsager%2fSaetOrdPaaDinTro&FolderCTID=&View=%7b5A723874%2d4DF3%2d4950%2d86DA%2d414BE7BAF34A%7d
https://intranet.dlm.dk/lmu/Projekterogsager/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2flmu%2fProjekterogsager%2fFusion%5fKids%5fLMU&FolderCTID=&View=%7b5A723874%2d4DF3%2d4950%2d86DA%2d414BE7BAF34A%7d
https://intranet.dlm.dk/lmu/Projekterogsager/Fusion_Kids_LMU/20111205Proces%20og%20organisation%20i%20Fusion%20mellem%20LMU%20og%20LM%20Kids.pdf
https://intranet.dlm.dk/lmu/Projekterogsager/Fusion_Kids_LMU/20120110%20Processen%20i%20LMU%20frem%20mod%20en%20fusion.docx
https://intranet.dlm.dk/lmu/Projekterogsager/Fusion_Kids_LMU/20120225UdkastOrganisationsdiagram.pdf


Processen 
Konklusion: LB beder Månsson og Poulsen om mulighed for at behandle et tilpasset forslag ved LB-mødet 

d. 20-21. april. Det er først og fremmest vigtigt at strukturen er beskrevet. De konkrete vedtægter kommer i 

anden række. Efterfølgende vil ungdomskonsulenterne og LB drøfte forslaget på AF-møder i april, maj og 

juni. 

Konklusion: LB beder om at der som et led i processen bliver lavet en økonomisk aftale med LM som 

gælder hvis fusionen bliver gennemført. Eftersom økonomien er en væsentlig del af motivationen for 

fusionen, er det vigtigt at vide hvordan LM vil forholde sig mht. til tilskud. 

 

Processen er beskrevet meget optimistisk, forhåbentlig kan det lade sig gøre, men vi skal passe på ikke at 

forcere processen. 

Strukturen 

Lokalt 

Selvom der ingen organisatoriske ændringer sker for LMU på lokalt plan, er det vigtigt at pointere at 

fusionen også gennemføres for det lokale ungdomsarbejdes skyld. Gennem bedre samarbejde med LM-Kids 

ledere og bedre økonomi vil det lokale ungdomsarbejde også få gavn af fusionen. 

Der bør være kategorier af medlemmer som følger lokalforeningstyper (børn junior/teen, ung), sådan at 

man andre steder i organisationen kan skelne mellem typerne af medlemmer og foreninger. 

På afdelingsplan 

Afdelingsforummet vil opleve en væsentlig ændring. Der vil være mange flere deltagere med forskellige 

arbejdsgrene. Derfor skal det nok ikke sammenlignes med AF i dag. Det skal pointeres at LMU kan køre 

videre med møder svarende til AF-møder, men det er op til den enkelte afdeling at organisere sig 

yderligere. 

Ved at børne, junior, teen og ungdomsledere mødes på afdelingsplan opstår der formodentligt naturligt et 

samarbejde. 

Landsplan 

LB ønsker at opdelingen i børne/junior, teen og ungdomsudvalg ændres til børne-, junior/teen- og 

ungdomsudvalg. Begrundelsen er at teenarbejdet størrelsesmæssigt er meget lille i forhold til de andre. Det 

kan f.eks. blive svært at besætte teenudvalget, vurderet ud fra antal teenklubber og teenledere. Desuden 

vurderes det at junior- og teenarbejdet ligner hinanden så meget at det vil være gavnligt med et fælles 

udvalg. 

Ved valg til landsbestyrelsen er LB betænkelig ved den forventelige høje gennemsnitsalder. Højst 

sandsynligt vil landsbestyrelsesmedlemmerne valgt af børne og junior/teen-udvalget være voksne/ældre 

mennesker, fordi det er den typiske profil på børne- og teenledere. Samtidig vil de to medlemmer valgt 

direkte af landsgeneralforsamlingen også oftest være voksne/ældre mennesker, fordi der er en tendens til 

at vælge det sikre/erfarne til topledelsen der skal tage sig af den overordnede ledelse. Repræsentanten fra 

ungdomsudvalget vil oftest være en ung. Et realistisk scenarie vil derfor være at én ud af fem i 



landsbestyrelsen vil være ung. LB ønsker derfor en valgprocedure der sikrer flere unge i landsbestyrelsen. 

Man kan f.eks. overveje at vælge to repræsentanter fra hver arbejdsgren (børn, junior/teen, ung) til LB. 

Det skal undersøges/afgøres hvilken status en evt. LM/LS repræsentant skal have i landsbestyrelsen. 

Det er nødvendigt med en grundig beskrivelse af kompetencefordeling mellem landsbestyrelsen og 

udvalgene. 

Det må forventes sejere drøftelser om budgetlægning. Selvom posen af penge formodentlig bliver større, 

er der flere der skal blive enige om at fordele pengene på flere arbejdsgrene. 

Overordnet og konklusion 
LB besluttede enstemmigt at gå positivt videre i processen. 

Kommunikation 
LB besluttede at LMU-formændene skal orienteres først. (Det er sket via direct-mail til ungdomsformænd 

og teenklubledere). Efterfølgende kommer det på lmu.dk og evt. i T&M 

Det er vigtigt at præcisere at motivationen for fusionen ikke kun er økonomi. Det øgede samarbejde og 

fælles ejerskab er en væsentlig motivation for fusionen, som i sidste ende også kan give bedre børne- og 

ungdomsarbejde. 

Det er vigtigt at være forsigtige i udmeldingerne om den økonomiske gevinst.  At der på et tidspunkt kan 

komme 2mio. mere i tilskud er nok realistisk, men vi ved ikke hvor lang tid der går før vi er der. Derfor er 

det bedre at melde mere forsigtig ud og f.eks. sige fra ½mio. op til måske 2mio. 

Konsulenter og LB opfordres til at tale om fusionstankerne. Der er ikke noget hemmeligt, tværtimod, men 

det er vigtigt at man også for sagt at oplægget som skal drøftes i AF ikke er færdigt endnu. 

Medlemsgave 
Efter forslag, oprindeligt fra Jacob Knudsen, har LB sat 25.000 kr. af til en medlemsgave i 2012. Formålet er 

dobbelt. 1. at motivere flere til at blive medlemmer af LMU 2. opbyggelse i troen. (dvs. gaven skal være til 

opbyggelse for modtageren. 

Ideer/brainstorm 
 En lille opbyggelig bog 

 Peter Techow - gode grunde til at tro på opstandelsen 

 usb-stick med prædikener sange 

 gratis konference for medlemmer 

 celit bang - sprayflaske med lmu-logo 

 jean edward white: evangeliet genopdaget 

 ÅSS 

 Rosenius: vejledning til fred 

 Leif Andersen: god morgen 



 ateistisk andagtsbog 

 Rabat på bogen Øyvind Andersen: Livets brød 

 Hans Erik Nissen: mellem liv og død 

 Matt Redmann: worship 

 Efter ordre -  

 Abonement på budskabet 

 Skilt 

 video - vip-udfordringen 

 konkurrence - lodtrækning - præmie 
 

Konklusion – følgende ideer skal der arbejdes videre med: 
Spørge Lohse om 'evangeliet genopdaget' - Poulsen spørger 
Peter Techow, video i iw form. 
Vejledning til fred Poulsen spørger Lohse 
USB-nøgle fyldt med guld 
 
Tovholder: Knudsen 

Årsrapporter  
Årsrapporterne blev gennemgået afdelingsvist. Stikord fra gennemgangen kan læses i Årsrapportmappen 

for 2012 på intranettet. 

Konklusionen - Det skal der handles på 
  bibelstudiehæfter 
    life application - bibelstudie 
    øve sig på at læse bibelen sammen 
    evt. vejledning til at lede en samtale om teksten 
  formandsvejledning 
  det lokale arbejde til registrering af teenklubber 
    forslag: tage en teenklub af gangen 
  forkyndesesplan på lmu.dk 
  LM's adresseliste/prædikantliste distribueres via konsulenter 
  projekt vækkelse i norden 
Ansvar: LB sikrer at der handles på konklusionerne. 

Efterskoleelever (re-)entry 

LF-opgaven 
 uddybe/beskrive problemet og årsagerne 

 Ideer til løsning 

 Forslag til løsnng 

 Beslutte hvilke forslag der skal arbejdes med 

 Ansvarsfordeling og tidsplan for arbejdet 

https://intranet.dlm.dk/lmu/aarsrapporter/Aarsrapporter2012/20120225OpsamlingPaaAarsrapporterVedLederForum.pdf


Hvad er målgruppen for det her? 
 dem der går på efterskolen som ikke kender LM? 

 dem der går på efterskolen som kender LM? 

Problemet 
Rigtig mange unge tager på efterskole og en af de ting, som kan være svært for dem, er at komme hjem 

igen og finde ind i en ungdomsforening eller et andet kristent fællesskab. De har måske en tendens til at 

rejse land og rige rundt for at besøge hinanden, men hvordan sikrer vi, at de fastholdes lokalt og dermed 

måske også fastholdes i troen? 

Problemets årsager 

eleven 

manglende viden om LMU 
urealistiske forventninger til LMU 
kommer måske fra teenarbejde med voksne ledere 
ikke villighed til at prioritere lmu-fællesskabet på bekostning af efterskolevennerne 
har oplevet noget helt unikt, som de gerne vil blive i. 
varer måske et helt år 

lmu-danmark 

ingen målrettet information til eleverne 
lmu-lokalt 
meget unge ledere 
manglende erfaring/viden i hvordan man leder og engagerer helt unge 

Løsninger 

Efterskolerne 

samtale med lærerne om hvad de gør 
få lærerne til at beskrive problemet set fra deres stol 
udruste lærerne til samtale med eleverne 
aftale med efterskolerne om målrettet indsats 

LMU-Danmark 

udarbejde materiale/info 
til lokale formænd 
til efterskolelærerne 
til LMU-'sælgere' 
til eleverne 
IMU-eksempel 
Målrettet indsats på Ung Uge 

LMU lokalt 

oplæring i ledelse af helt unge 
tips, ideer til hvordan man tager imod hjemvendte/nye medlemmer. 
engagere 'den hjemvendte' i opgaver 



Konklusion 
 Pihl, Poulsen, Wind,... snakker med Ung Uge deltagerne 2012 

 Poulsen og Pihl forbereder et kort og ... til snakken 

 Spørge efterskolerne om deres beskrivelse af problemet 
o Reidar kontakter efterskolerne 

 Oplysningsmateriale til efterskoleeleverne 
o evt. en 'skrabet' model i år 
o hvad kan du forvente af lmu - hvordan fungerer lmu - link til lmu.dk - emailadresse til en 

der kan hjælpe dig med kontakt til lokal lmu. 

 tips og gode råd til lmu-formanden som dokument på lmu.dk ung leder 
o ansv. Lars Nielsen og Andreas Wind 
o deadline ultimo marts 

 

 

 

 

 


