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Sted:  Skype-møde  

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

Mødeleder:  Magnus 

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 

Henning Kamp er forhindret i at deltage 

Mødedeltagere 

Sarah Engmark, Inge Noer Larsen, Thomas Vestergaard Rasmussen, Michael Andreas Nissen, 

Magnus Haahr Nielsen, Lars Larsen 

 

Indledning 

Bibellæsning og bøn v/Lars 

Salme 8,2-3 & Matt 21,15-16.  

Gud har al magt og skaberværket vidner om hans storhed. Alligevel har Han valgt, at grundlægge et 

værn sit navn gennem børns og spædes mund! 

Da Jesus rydder tempelpladsen er der nogle børn, som lovpriser ham. Og Jesus henviser til Salme 8. 

Det giver et fantastisk perspektiv over arbejdet i LMBU, at Gud værner om sit eget navn gennem børn, 

juniorer, teenageres og unges lovsang.  

Det er ikke stort og prangende – men det er Guds valg… Så vil vi også arbejde i den retning.  

 

Referater 

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

Referat fra 17. marts er udsendt, men bliver først underskrevet på mødet 12. maj i Odense. 

 

Kommende møder og vigtige datoer 

Næste LB-møde foregår i Odense mandag 12. maj. 

 

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. 

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

Ingen kommentarer hertil 

 

Orientering 

2) LMs repræsentant i LMBUs Landsbestyrelse  

Orientering: Landsstyrelsen har valgt at Henning Kamp afløser Henrik P. Jensen som 

repræsentant i LB. Velkommen, Henning! 

Beslutning:  Taget til efterretning – og LB byder Henning hjerteligt velkommen. 
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Visioner, retning og langsigtede tanker 

3) Forretningsorden LMBU 

Beskrivelse: Dette punkt er udskudt fra tidligere møder, fordi junior-teen arbejdsgrenen først 

skulle have et navn, så forretningsorden kan opdateres med det fremtidige navn. 

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 (Magnus – forretningsorden. Denne version er den samme som v/LederForum) 

Bilag B (Inge – Excel-skabelon) 

Bilag C & D (Lars – årshjul og standarddagsorden. Bliver færdiggjort 22/4) 

Beslutning:  Punktet er udskudt til næste møde. 

 

4) Fordeling af fokusområder mellem LB-medlemmer 

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

medlemmerne. Punktet er tidligere blevet udskudt til et senere møde. 

Beslutning: Hvilke områder kan fordeles til hvem?  

Drøftelse: Det er en god ide at have forskellige ansvarsområder, men det er også på sin plads at 

overveje om der også skal være en form for geografisk fordeling af afdelingsmøder, så forskellige LB-

medlemmer har ansvar for at følge med i forskellige Afdelingsforums møder – for alle arbejdsgrene i 

LMBU. 

Magnus har valgt ansvarsområdet ”DUF” og Thomas har valgt området ”Personale” 

Derudover opfordrer LB hinanden til, at hvert LB-medlem selv overvejer, hvilket/hvilke 

ansvarsområder man ønsker at have. Det kan enten aftales pr. mail eller ved næste LB-møde.   

 

5) Status på arbejdet med LMBUs grafiske udtryk (logo og evt. 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?  

Drøftelse: Lars orienterer om status på arbejdet og om kontakten til grafikeren. 

Derefter drøfter LB indgående LMBUs grafiske udtryk og nogle af de forhold, som er nødvendige at 

tage højde for.  

Det bliver blandt andet nævnt, at det er vigtigt på et helt grundlæggende niveau at drøfte, hvordan vi 

vil brande os. Som LMBU eller som Kids, Between og LMU. Det kræver en principiel drøftelse. 

Beslutning:  

LB beder Magnus udarbejde et notat om hans tanker vedrørende strukturen i LMBU. Notatet er 

derefter udgangspunkt for LB’s drøftelser på bestyrelsesmødet 12. maj. 

Derudover gennemtænker hvert LB-medlem også sine overvejelser om LMBUs struktur. 

Disse forhold skal inddrages i overvejelserne:  

 Brande navne (LMBU eller 3x navne) 

 Kommunikation i organisationen 

 Hjemmesider 

 Forskelle på om medlemmerne identificerer sig med LMBU/LMU/Kids eller andet 

Lars kontakter Chr. Rahbek for at finde mødedato hurtigst muligt efter 12. maj med ham, Magnus og 

Lars.  
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6) Fokusområder i LMBU 

Beskrivelse: Punktet var på dagsorden 22. februar og igen 17. marts. 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 

Drøftelse: Vælger vi at have et fokusområde, så skal det gennemtænkes lang tid i forvejen. Ideer og 

materialer skal være gennemarbejdede og ligge klar. 

Forslaget bliver sammenlignet med Bibelglæde 2014, hvor materialerne i nogen grad kommer 

dumpende. Derfor handler forslaget her om at gennemtænke de projekter, vi sætter i søen.  

Beslutning: I løbet af Efterår -14 og Forår -15 skal LB drøfte igen og beslutte, hvordan LMBU arbejder 

med fokusområder i 2016. 

 

Aktuelle sager i LMBU 

Fælles sager 

7) Kandidater til fremtidig LB og AU 

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

kandidater til henholdsvis LB og 3xAU. Det kan evt. ske både gennem personlige henvendelser, 

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

Drøftelse: Hvordan ønsker LB at finde og opfordre personer til at stille op? 

Ledige pladser:  

 2 kandidater til AU Kids (Afløser for Helle, som stopper + 1 ubesat) 

 3 kandidater til AU junior-teen (afløsere for Daniel, Mads og Mirjam, som stopper) 

 1 kandidat til AU LMU (afløser for Line, som stopper) 

 2-3 kandidater til LB (Sarah + evt. Michael stopper og 1 ubesat plads) 

Drøftelse: Lars skal gøre opmærksom på det og slå på tromme offentligt. De konkrete kandidater 

finder vi sandsynligvis ved personlig henvendelse. 

LB ønsker at gøre opmærksom på muligheden overfor LMH-elever og Sarah undersøger om det er 

muligt at komme forbi LMH en dag og fortælle om AU + LB. 

 

8) Børneattester skal fremover indhentes digitalt 

Beskrivelse: I DUF-mail fra 25/3 fremgår det at børneattester fremover skal indhentes digitalt: 24. 

marts 2014 - Indhent børneattest digitalt fra 1. april 2014 - Dansk Ungdoms Fællesråd Fra 1. april 

er det en mulighed, fra 1. november er det et krav. Derfor skal LMBUs håndtering af børneattester 

besluttes inden da. Det betyder overvejelser om, hvorvidt det er LMBUs klubber/lokalforeninger; 

eller LMs kredse; eller LMBUs centraladministration, der skal indhente børneattester – og der er 

fordele og ulemper ved alle 3 løsninger. Lars udarbejder beslutningsforslag til næste LB-møde. 

Drøftelse: Har LB input til forhold, der skal tages i betragtning? 

Beslutning: Lars udarbejder beslutningsforslag til næste LB-møde, hvor LB træffer beslutning om, 

hvordan børneattester fremover skal indhentes og hvordan arkivet holdes ajour i LMBU. 

 

LM Kids 

9) Sangbogen ”Vi synger” 

Beskrivelse: På forrige møde besluttede LB, at Lars skulle samarbejde med Lohse og LM Musik 

om genoptryk af sangbogen og CD’en. Den mailkorrespondance er i gang. 

Genoptrykket kan dække et tidsperspektiv på ca. 4 år, derefter er Vi Synger 9 år gammel, og 

derfor skal den til den tid sandsynligvis have en afløser.  

http://duf.dk/nyheder-og-analyser/nyhed/indhent-boerneattest-digitalt-fra-1-april-2014/
http://duf.dk/nyheder-og-analyser/nyhed/indhent-boerneattest-digitalt-fra-1-april-2014/
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LMBU kan enten udgive en ny sangbog selv eller indgå i samarbejde med DFS om at udgive en 

fælles sangbog. Uanset hvilken løsning LB foretrækker, skal arbejdet med en ny sangbog indledes 

inden for en overskuelig tidshorisont.  

Drøftelse: Ønsker LB på længere sigt muligvis at udgive en fælles børnesangbog i samarbejde 

med Lohse og DFS?  

Beslutning: LB ønsker at Lars undersøger mulighederne for en fælles sangbog på længere sigt… 

 

10) Børn og Gud konference 

Beskrivelse: 3.-4. april blev Børn og Gud konferencen afholdt på Børkop Højskole. LM Kids var 

medindbyder. Inge og Lars orienterer om deres indtryk fra konferencen. 

Drøftelse: Inge og Lars orienterede om deres indtryk fra konferencen. LB ser gerne, at der bliver 

arrangeret en lignende konference igen – fordi det er et vigtigt emne, som både ledere i 

børnearbejdet og ledere i kredse/frimenigheder kan have stort udbytte i at deltage på. 

 

11) Referat fra børneudvalget 

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

Drøftelse: Har Landsbestyrelsen spørgsmål eller kommentarer til referatet? 

Bilag – referatet ligger i Lederforums fælles Dropbox 

Ingen kommentarer hertil 

 

LM Junior-Teen 

12) Referat fra junior-teen udvalget 

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

Drøftelse: Har Landsbestyrelsen spørgsmål eller kommentarer til referatet? 

Bilag – referatet ligger i Lederforums fælles Dropbox 

Ingen kommentarer hertil 

 

13) Navn på arbejdsgrenen 

Beskrivelse: Arbejdsudvalget for junior-teen foreslår, at denne arbejdsgren fremover skal hedde 

LMBetween. Se begrundelser i AU-referatet fra 9. april. 

Beslutning: Kan LB godkende dette navn, som arbejdsgrenens fremtidige navn? 

Drøftelse: AU mener at udtrykket ”Between” dækker den livssituation, som aldersgruppen tilhører. 

Og navnet kan dermed forbinde begge grupper i arbejdsgrenen.  

Beslutning: Arbejdsgrenen har brug for at blive ligestillet med de to øvrige arbejdsgrene – og få et 

ansigt.  

LB godkender enstemmigt navnet LM Between. 

 

LMU 

14) Referat fra ungdomsudvalget 

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

Drøftelse: Har Landsbestyrelsen spørgsmål eller kommentarer til referatet? 

Bilag – referatet ligger i Lederforums fælles Dropbox 

Ingen kommentarer hertil 

 

15) 4U Ledertræning - samarbejde med IMU om Ledertræning for LMUere 

Beskrivelse: LMU-konsulenterne kan se et behov for oplæring og udrustning af unge ledere i LMU 

– også gerne i form af kursusforløb over længere tid. Derfor vil vi informere om og opfordre til at 

deltage på ledertræningsforløbet 4U, som IMU udbyder i efteråret 2014 over 3 lørdage.  

Se evt. mere her: Indre Missions Ungdom: Konkret inspiration fra 4U.  

http://imu.dk/ressourcer/imus-byggesten/artikel/vis/konkret-inspiration-fra-4u/#.U0Zpvk2KDVJ
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Fordi 4U-forløbet begynder samme dag, som LMBUs LederKursus og LandsGeneralForsamling, vil 

der blive tilbudt en workshop på vores LederKursus med en light-udgave af 4Us første kursusdag. 

Dermed kan interesserede LMUerne både deltage på LGF og følge hele 4U-kurset.  

Beslutning: Kan LB bekræfte samarbejdet med IMU om 4U? 

Beslutning:  Punktet er udskudt til næste møde. 

 

Økonomi 

16) LMBU’s egenkapital 

Beskrivelse: På LB-mødet 22. februar bad LB om vejledning til hvilken størrelse på egenkapitalen, 

det vil være tilrådeligt at have. 

Orientering: På baggrund af Regnskab 2013 og revisorens gennemgang af LMBU’s økonomi, så 

udtaler revisoren, at økonomien er ”velpolstret.” Det bygger han på, at egenkapitalen er 1,3 mio. 

kroner, hvilket er en sund økonomi i forhold til organisationens størrelse og forpligtelser. Derfor 

behøver fremtidige budgetter ikke at stile mod opbygning af yderligere egenkapital. 

Beslutning: LB tager orienteringen til efterretning. 

 

17) Ansøgning om støtte til forkynderkursus i Israel 

Beskrivelse: Daniel K. Munch har sendt en ansøgning om LMBU-støtte til hans deltagelse på et 

forkynderkursus arrangeret af Ordet & Israel 

Beslutning: Ønsker LB at støtte Daniels kursus? 

Bilag F 

Beslutning: LB godkender Daniels ansøgning. Lars orienterer ham. 

 

18) Regnskab 2013 

Beskrivelse: Revisoren har næsten færdiggjort gennemgangen af Regnskab 2013. Når den 

endelige revisionsrapport foreligger skal LB underskrive den – sandsynligvis på mødet 12. maj. 

Lars skriver i regnskabets ledelsesberetning, at årsresultatet er tilfredsstillende, eftersom det 

næsten balancerer på nul. Endda i et år med fusion og dermed mange ukendte forhold. 

Bilag G og H (som valgfri orientering) 

 

Forklaring til Regnskab 2013 – i hovedpunkter: 

a. Budgetteret overskud = kr. 203.000. Forventet overskud december 2013 = kr. 225.000.  

b. Konstateret underskud Regnskab 2013 = kr. 5.000.  

i. Ændringen i forhold til tidligere udmeldt forventet overskud skyldes, at LMBU’s 

feriepengeforpligtelse var bogført som indtægt og ikke som udgift. Det beløb er kr. 

115.000, som derfor betyder en negativ ændring i regnskabsresultatet på kr. 

230.000  

c. Indtægt: DUF tilskud kr. 15.000 lavere end budget  

i. Hvorfor – fordi antikupreglen fik betydning for antallet af medlemmer.  

ii. Kr. 100.000 lavere end Regnskab2012 men blot kr. 15.000 lavere end budget 

d. Indtægt: LM tilskud kr. 32.000 lavere end budget  

i. Hvorfor – fordi vi i slutningen af 2013 forventede overskud på kr. 225.000 og 

derfor ikke bad om sidste tilskudsdel fra LM 

e. Udgift: Forkyndervirksomhed kr. 250.000 højere end budget  

i. Hvorfor – især løn til udvidelse af medarbejderstab m/Maria + 

feriepengeforpligtelse vedr. de konsulenter, der tidligere var ansat i LM / LM Kids, 

og som nu er flyttet over i LMBU.  

f. Udgift: Internationale aktiviteter kr. 75.000 lavere end budget  
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i. Hvorfor – sådan blev den reelle aktivitet. En overvejelse værd at have fokus på det 

i 2014/15.  

g. Udgift: Administration kr. 45.000 højere end budget  

i. Hvorfor – fordi især møder/kurser er kr. 35.000 højere end budget = dyrere og 

flere møder. F.eks. LederForum E2013 

Beslutning:  Punktet er udskudt til næste møde, hvor LB skal endeligt godkende og underskrive 

Regnskab 2013. 

 

Personale 

19) Gospel Coalition Conference i 2015 

Beskrivelse: I 2013 deltog konsulent Andreas Ipsen og LMUer Ruben Lorentsen med LMU-støtte 

på konferencen. LB har på baggrund af Rubens rapport tidligere tilkendegivet et ønske om at 

opfordre LMUere til at deltage på lignende konferencer. Vedrørende Budget 2015 skal der evt. 

tages højde for en udgift til GCC-konferencen i 2015, der igen finder sted i USA. Udgiften i 2013 

var kr. 14.200 for 2 personer. 

Drøftelse: Ønsker LB også at sende en eller flere konsulenter til GCC i 2015? I givet fald hvor 

mange og evt. hvem.  

Beslutning:  Punktet er udskudt til næste møde. 

 

20) Eventuel volontøransættelse E2014 – i samarbejde med LM 

Beskrivelse: LMs missionsteam foreslår LMBU, at en hjemvendt volontør i efteråret 2013 kan 

ansættes i f.eks. 3 måneder for at rejse rundt i DK (LMU og LM) og fortælle om sine erfaringer. 

Lønudgiften ville i så fald fordeles mellem LM og LMBU – den nøjagtige udgift og eventuelle 

fordeling er Lars og Carsten Skovgaard-Holm i dialog omkring. 

Drøftelse: Hvordan forholder LB sig til denne mulighed? 

Beslutning: LB synes det er en god ide – og giver Lars mandat til at arbejde videre sammen med LM 

omkring en ansættelse. LB ønsker, at der skal være en progressiv vinkel på ansættelsen. 

Lars afklarer med LM, hvem der laver en arbejdsplan/aftaleplan for volontøren og arbejder i øvrigt 

videre med ideen. 

 

21) Underskrifter på ansættelseskontrakter 

Beskrivelse: Punktet er udskudt fra et tidligere møde. 

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: LB bakker enstemmigt op om proceduren for underskrifter på ansættelseskontrakter.  

 

Eventuelt 

Ingen kommentarer hertil 
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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 12. maj 2014 
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