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Sted:  LM’s Missionshus, Vesterbro 9B, Odense  
Tidspunkt:  Mandag 8. september kl. 17:00 – 21:00   
Mødeleder:  Thomas  
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 
Michael er syg 

Mødedeltagere 
Inge, Sarah, Henning, Thomas, Magnus, Lars 
 

Indledning 
Bibellæsning og bøn v/Inge 
1 Thess 5,12-24: Der er en vekselvirkning i dette – at leve helligt mens vi ser frem mod målet. 
 

Referater 
Referat fra 10. juni er vedlagt som bilag og skal underskrives. 
Referat fra 26. august er vedlagt som bilag og skal underskrives. 

Bilag A – referat fra 10. juni 
Bilag B – referat fra 26. august 

Referaterne er underskrevet og bliver efterfølgende lagt på lmu.dk og lm-kids.dk 
 

Kommende møder og vigtige datoer 
Næste LB-møde foregår 4. oktober i København (i forlængelse af LederForum) 
Næste LederForum foregår 3.-4. oktober på Esajasskolen i Hvidovre 
Rammerne for LederForum: 
Begynder fredag kl. 18 med fællesspisning for alle, programpunkterne begynder kl. 19. 
Lederforum slutter lørdag eftermiddag og LB fortsætter lørdag aften til kl. 22 (max). 
(Nye LB’ere er velkomne fredag) 
 
Program-indhold:  
Fredag – 1) Samtale om AU’s rolle og samarbejde med konsulenter. Evt. kort oplæg v/Lars. Forretningsorden er bilag og udgangspunkt for 
drøftelserne fredag aften.  
2) Sang og bibelvers  
Lørdag formiddag – 3 x AU holder egne møder sammen med egne konsulenter  
Lørdag eftermiddag – Fællessamling. Forslag til indhold: Orientering om missionsprojekter i 2015; Lars orienterer om, hvad diverse LMBU-projekter; 
Evaluering af Lederkursus – hvordan får vi flere med i 2015? 
 

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? 

a. I løbet af efteråret ønsker LB en drøftelse om forkyndelse i LMBU 
b. Hvad kan AU – og hvordan er samarbejdet/forbindelsen med konsulenterne? Hvad er opgaverne? (bliver en fredagssamtale på LederForum) 

Orientering 
2) Lars’ kalender 

Orientering: Ud over 2 konferencer på Island og i London (se punkt 3 og 4) deltager Lars i efteråret disse steder: 
10.-12. sep. Nordisk Kontaktmøde med LM’s søsterorganisationer på LMH 
19.-21. sep. LMBU Lederkursus i Holstebro 
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23. sep. Samarbejdsmøde i Vestjylland 
3. okt. Konsulentmøde i København 
3.-4. okt. LederForum i København 
24.-25. okt. LM’s Rådsmøde i Hillerød 
27. okt. Møde med landslederne for KFS, IMU og ELU i Ødsted 
3.-6. nov. NSN-konference på Island 
10. nov. Styregruppemøde for Projekt God Forkyndelse i København 
11. nov. Lederkonference om mission i Odense 
14.-16. nov. Mission14 på LMH 
4. dec. Konsulentmøde og julefrokost i Vejle 
15.-17. dec. NIMBU-konference i London 
 

3) Nordic SundaySchool Network (NSN) 
Orientering: 3.-6. november 2014 tager Lars, Susanne Sjælland og Maria Legarth til Island, hvor de deltager på NSN. I programmet står der: 
”Through prayer, Bible talks, lectures, worship, debate – will we focus on our common need: the Gospel to children in Scandinavia.” Et af 
debatoplæggene handler f.eks. om søndagsskoler i Island før, nu og i fremtiden og et andet handler om rekruttering af frivillige ledere. 
Derudover er et væsentligt element samtaler med og inspiration fra børnekonsulenter i de andre nordiske lande. 

 
4) Nordisk Indre Missions Barn & Unge (NIMBU) 

Orientering: 15.-17. december 2014 tager Lars til London og deltager på årets NIMBU-konference. Programmet er endnu ikke fastlagt, men vil 
bl.a. indeholde møder med Lucy Moore (idekvinden bag Messy Church) og Chris Wright (forfatter til bogen ”Guds folks mission” Lohse, 2013). 

Samlet respons på punkt 2-4: Tak for orienteringen 
   

Visioner, retning og langsigtede tanker 
5) LMBU logo og grafisk identitet 

Beskrivelse: 1. Budgetudkast for 2015 viser et stort underskud – bl.a. på grund af midler afsat til udvikling af nyt logo for LMBU. 
Beslutning: Ønsker LB at fastholde målsætningen om et nyt logo eller skal ideen justeres? 
Se Bilag F & G  

Konklusion: Arbejdet er stadig i gang, Lars og Magnus arbejder videre sammen med grafikeren. Beslutningen fra 26/8 gælder fortsat, men af 
hensyn til budgetunderskuddet nedjusteres posten til kr. 30.000 i næste budgetudkast.  
 
6) LMBU hjemmeside 

Beskrivelse: 1. Budgetudkast for 2015 viser et stort underskud – bl.a. på grund af midler afsat til udvikling af en ny samlet hjemmeside for 
hele LMBU. 
Beslutning: Ønsker LB at fastholde målsætningen om ny hjemmeside eller skal ideen justeres? 
Se Bilag F & G 

Konklusion: Det er vigtigt for LMBU’s identitet og for ”baglandet” at der er en fælles hjemmeside. 
Af hensyn til budgetunderskuddet nedjusteres posten dog til kr. 120.000 i næste budgetudkast.  
En mulighed er at projektansætte en studerende til at producere hjemmesiden i løbet af sommeren 2015. En anden mulighed er, at Lars kontakter 
den tidligere vikar for Andreas Ipsen med henblik på at undersøge om han kunne være interesseret i at få opgaven med at producere ny hjemmeside 
og hvad prisen i så fald vil være. 
I produktion indgår også selve tastedelen for at flytte tekst ind på den ny hjemmeside. 

Aktuelle sager i LMBU 
Fælles sager 
7) LMBU LederKursus 

Beskrivelse: Andreas Ipsen og Susanne Sjælland planlægger kurset og har styr på de praktiske forhold.  
Drøftelse: Har LB kommentarer til kurset og generalforsamlingen? 

Konklusion: To dage før tilmeldingsfristen (fredag 5/9) var der kun tilmeldt 23 personer, hvilket er langt under forventet. Mandag 8/9 er der dog 
tilmeldt 65 personer og kurset bliver derfor afholdt. 
(10/9 runder antallet af deltagere 89) 
 
8) Kandidater til Landsbestyrelse og 3 x Arbejdsudvalg 

Beskrivelse: Der er ved at blive fundet kandidater til LB og AU 
Drøftelse: Hvordan er status på opstilling af kandidater? Skal der gøres yderligere? 

Drøftelse:  
 
Lars opdaterer stemmesedlen på baggrund af tilbagemeldinger. 
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Thomas sprøger Between kandidater 
Frist mandag 15/9 til kandidater, for Lars opdaterer stemmesedler derefter. 
 
Alle kandidater skal skrive en kort introtekst om sig selv + et billede 
 
 
Se dokumentet med stemmesedler, hvor der er en oversigt… 
 
 
9) Landsgeneralforsamling 2014 

Beskrivelse: Fordi der i 2013 ikke var ret mange lokalbestyrelsesmedlemmer, som kunne stemme ved valgene til AU Kids og AU Between, så 
stillede LB forslag om at dispensere fra vedtægternes afstemningsregler. 
Beslutning: Ønsker LB at stille samme forslag på LGF 2014? 
Bilag C – Eventuelt forslag til dispensation ved LGF-afstemning 

Ja! 
  
10) Digitale børneattester 

Beskrivelse: Sammen med Gert Svendsen og Mogens Højgaard har Lars udarbejdet beslutningsoplæg til LB vedrørende den fremtidige 
fremgangsmåde for indhentning af børneattester. Oplægget nævner 2 forhold, som LB skal træffe beslutning om: 
Beslutning:  
1) Hvor ofte skal der indhentes børneattester?  
2) Skal registreringen 1. november begynde fra ”scratch” eller fortsætte fra papir-attesterne? 
Bilag D – Digital børneattest – udkast til arbejdsgang og beslutningsoplæg 

Spørgsmål 2) Vi begynder forfra – evt. afdelingsvis fra begyndelsen) 
Spørgsmål 1) LB beslutter, at børneattester kun indhentes ved nyansættelser (Skal-opgaven ikke kan-opgaven) 
 
Forslag: arbejd med 1 region ad gangen fra Scrath (Lars vender løsningen med Gert/Mogens) 
 
Alle nye medarbejdere er digitalt. Gamle medarbejdere bliver  
 
Vejledning vedr. LMU: Kun best.medlemmer over 18 år skal indhente attest, hvsi der er medlemmer under 15 år. 
 
En principiel overvejelse: Hvor hører lejrarbejdet til? I LM’s afdelinger eller i LMBU’s afdelinger? 
Hvad mener LS/LB? 
 
 
 
 
11) Samarbejde med LME om tur til Tanzania 

Beskrivelse: Turen har været behandlet i DUF’s Tipsudvalg med henblik på at afgøre om LMBU kan søge økonomisk tilskud. DUF 

konkluderer, at turen ikke er tilskudsberettiget – fordi de vurderer, at den i højere grad er en LME-

tur end en LMBU-tur. 

Beslutning:  
Tager LB DUF’s afgørelse til efterretning eller ønsker LB at anke afgørelsen? 
Ønsker LB fortsat at gennemføre turen sammen med LME eller er forudsætningerne ændret? 
Bilag E – DUF’s afgørelse 

Beslutning: afgørelsen er klar, så LB ønsker ikke at anke afgørelsen. Glade for at afgørelsen er kommet inden turen. 
 
LMBU kan ikke støtte turen økonomisk, men LB tilbyder, at LME fortsat kan låne erik som turleder.   
 
LMBU trækker sig ikke deltager heller ikke i turen med deltagere, det er kun en LME tur. 
 
Kommunikation: det afhænger af LMEs kommunikation, hvordan LMBU kommunikerer (i samarbejde med Tro og mIssion) 
 
Punkt. 11 
Efter hvad jeg kunne læse i afgørelsen, tror jeg vi tager afgørelsen til efterretning, da jeg ikke mener det giver mening at anke den. 
Jeg er meget i tvivl om hvor vidt vi skal fortsætte med samarbejdet. Hvis vi skal, synes jeg vi skal kunne forsvare det, og have gennemtænkt hvad vi 
siger når den næste ansøgning om sådan en tur kommer. 
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Jeg synes ikke vi har talt nok om hvad LMBU bidrager til på denne tur. Så skal vi fortsætte synes jeg vi skal have en mere klar arbejdsbeskrivelse. 
 
 
LM Kids 
12) 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 

Intet nyt er godt nyt 
 
LM Between 
13) 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 

Intet nyt er godt nyt 
 
LMU 
14) 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 

LMU arbejder fortsat på udbrede konceptet med smågrupper. Der er blevet gjort erfaringer det sidste års tid, som AU gerne vil arbejde videre med i 
2015. 
 
14B) Missionsprojekt 2015 
Beslutning:  
LB og AU bakker op om projektskitsen.  
Det er en anden type missionsprojekt end vi er vant til og derfor kan det både lykkes og ende i ingenting. 
Hvordan skal samarbejdet melllem projetkgruppe/konsulenter/Mission14 og projektet være? 
Hvad skal indsamlingsbeløbet være – hvem skal anvende beløbet, skal der overføres et beløb til LM også (evt. tværkulturelt arbejde)? 
AU skal være samarbejdspartner med Louise i det her projekt. 
 
 
Skal KFS konsulteres i om  
lskdjf 
 
 

Økonomi 
15) Budget 2015 

Beskrivelse: På baggrund af LB’s input har Mogens og Lars udarbejdet 1. udkast til Budget 2015. Budgetudkastet indeholder et underskud på 
kr. 700.000, som især skyldes ønskerne om at opnormere medarbejderstaben og udvikle en ny hjemmeside, der signalerer at LMBU er ét.  
Drøftelse: Hvordan vurderer LB budgetudkastet. Skal der justeres på nogle af posterne? 
Bilag F – Budgetudkast med hovedtal 
Bilag G – Budgetudkast med detaljer 
Bilag H – Takstbilag_Tilskudsrammer fra DUF 

Beslutning: Et budgetteret underskud på kr. 700.000 er for stort.  
Vi kan ikke ansætte en ny fuldtidskonsulent fra 1/7 – fordi der allerede er skruet op for ansættelsegraden med Maria 
Udvidelsen med 50% er heller ikke realistisk med de nuværende tal – Per kan ikke blive lovet noget alligevel, fordi budgettet er stramt. 
 
Hvis det senere viser sig i budgettet, at der er plads en personaleudvidelser, så ønserk LB at prioritere/overveje de typer opgaver som 
konsulenterne efterspørger. 
 
Evt. deltidisansættelser 
 
0 kr. til personaleudvidelse i udkast 2. 
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besl 
 
Lars: hvorfor er der underskud, når udvidelsen er sløjfet? 
 
Hjemmeside: kr. 120.000  
 
Grafisk identitet og logo: måske kan det vise sig, at det reelle beløb bliver mindre, når Lars får prisen tilbage. Sæt kr. 30.000 kr. i udkast to 
 
Budgetteret underskud 220.000 i udkast 2. 
LB vælger budgetteret underskud i tro på, at flere lokalforeninger senere vil udløse øget tilskud. 
 
 
ldjlkd 
 
LB har tidligere besluttet, at kørsel i LMBU dækker vi selv – ligesom i LMU-dagene. 
Det kan overvejes om LMBU vil bede afdelingerne dække kørselsudgifter igen – der kan evt. hentes nogle penge til et stramt budget 
 
BLR-projektet med ny App er sat til kr. 45.000 i 2015 og derefter kr. 15.000 de næste 3 år (se note 10) 
 

Personale og Landsbestyrelse 
16) Udvidelse af medarbejderstaben 

Beskrivelse: 1. Budgetudkast for 2015 viser et stort underskud – bl.a. på grund af midler afsat til udvidelse af medarbejderstaben med 1,5 
medarbejder. 
Beslutning: Ønsker LB at fastholde målsætningen om udvidelse af medarbejderstaben eller skal ideen justeres? 
Se Bilag F & G 

 
 
Jeg synes vi skal arbejde videre med tanken. 
 
 

Eventuelt 
17) ”Den der kommer til mig - En lille bog om tro” 

Beskrivelse: Andreas Ipsen har skrevet en bog på 80 sider og indsendt manuskriptet til Lohse. Bogen er skrevet med LMU’erne i tanke. For at 
få bogen ud til mange LMU’ere kan LMBU vælge at yde et tilskud, så salgsprisen bliver så lav som muligt. 
Drøftelse: Hvordan ser LB på den mulighed? 

LB er åbne overfor muligheden 
 
Alt efter hvad budgettet tillader så synes jeg det er en god ide, og mener vi skal finde en pose penge til dette, men også på en eller anden måde 
reklamere for den. 
 
 
18) LMU Missionsprojekt 2015 

Jeg glemte at sætte dette punkt på… 
Det er mission og ikke indsamling! Grundideen med projektet er netop, at lmu’erne ikke bare skal støtte mission ved ”blot” at give 100 kr. Det 
handler om at støtte, opmuntre og udfordre til mission i sin egen by, sit eget lokalområde. 
Derfor kan projekt-skitsen måske anvendes alligevel – ellers laver Lars og Louise et krisemøde, for så skal der også sammensættes en anden 
type projektgruppe end den nuværende. 
 
   
  

 

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/  
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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. 
 
 


