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Sted:  LMBU’s Landskontor, Industrivænget 40, 3400 Hillerød   

Tidspunkt:  Lørdag 21. februar 2015 kl. 16:00-20:00   

Mødeleder:  Magnus  

Referent:  Lars  

Forplejning:  Lars – Aftensmaden bliver bestilt her: Stenovnspizza.nu 

Så kan I kigge menuen igennem inden bestilling …  

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 

Anders Hansen, Henning Kamp 

Mødedeltagere 

Magnus Haahr Nielsen, Thomas Vestergaard Rasmussen, Jeppe Petersen, Olai Birch, Inge Noer 

Larsen, Lars Larsen 

Indledning 

Bibellæsning og bøn v/Jeppe 

Matt 25,1-11 + Jeremias 7,8-10: Der er en reel risiko for at leve et dobbeltliv. Det er vigtigt at være 

bevidst om… 

Prioritere rækkefølgen af dagsordens punkter – v/Magnus og Lars 

 

Kommende møder og vigtige datoer 

16. marts – LB-møde via Skype 

14. april – LB-møde via Skype 

18. april – Samtale med LM’s Landsstyrelse i Hillerød 

12. maj – LB-møde i Odense (Afslutte Regnskab 2014 + besøg af AU-formænd)  

Beslutning: Skype-mødet den 14. bliver afholdt. Ved mødet med LS den 18. deltager Jeppe, Inge, 

Magnus, Thomas, Lars 

 

Referater 

1) Referat fra Landsbestyrelsens møder 24. november og 29. januar er vedlagt 

Drøftelse: Har LB kommentarer til referaterne? 

Beslutning: Kan referaterne godkendes og underskrives? 

Bilag A – Referat fra 24. november 2014 

Bilag B – Referat fra 29. januar 2015 

Beslutning: Referaterne blev godkendt og underskrevet 

 

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? 

Opfølgning fra tidligere møder: 

a) På LB-mødet 24/11 -14 var punktet ”Arbejdsmængde for Landslederen” på dagsorden. LB 

konkluderede dengang, at ”nu har sagen været til drøftelse og LB vil derfor tage det op på næste 

møde”. Punktet skal på næste LB-møde  

Beslutning: Punktet er udskudt til en senere dagsorden 

b) Vedligeholdelse af Boblen 

Vedrørende Budget16 skal LB beslutte om Boblen skal overtrækkes med ny folie, der passer til 

det nye logo 

http://www.stenovnspizza.nu/
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Orientering 

3) Lars’ kalender 

Orientering: I løbet af foråret deltager Lars ved disse møder og arrangementer: 

2. mar. ERFA-samling i Fredericia (Landsledere fra IMU, ELU, KFS og LMBU) 

6. mar. Reception hos Kristent Pædagogisk Institut 

9. mar. Halvårlig samtale mellem Forstander på LMH og LMBU Landsleder 

16. mar. Samtaleforum for Fri- og Folkekirkeligt arbejde for børn 

20.-22. mar. Mission2015.dk 

24.-25. apr. LM’s Lærerådsmøde 

29. apr. EA Landslederforum (Landsledere fra ungdomsorg. i Evangelisk Alliance) 

4. maj Projekt God Forkyndelse, styregruppemøde 

5.-7. juni LMBU Landsteltlejr 

9. juni LMU-LMH dag (for LMU-konsulenter og LMH-lærere) 

9.-12. juni LM’s Medarbejderkonference 

Kommentar: Taget til efterretning – tak for orienteringen, det giver fint indblik i, hvad der foregår. 

 

Aktuelle sager i LMBU 

Fælles sager 

4) Forberede vedtægtsændringer til LandsGeneralForsamling 2015 

Beskrivelse: Magnus har udarbejdet forslag til ændringer i LMBU’s Vedtægter. Det drejer sig bl.a. 

om: Afstemningsregler, Afdelingsvedtægter, Afdelingskontingent, Antikup-regel, Eksklusions-

paragraf, Standardvedtægter for lokalforeninger 

Drøftelse: Har LB kommentarer til vedtægtsforslaget? 

Beslutning: Kan LB godkende vedtægtsforslaget og sætte det til afstemning på LGF? 

Bilag C – Forslag til vedtægtsændringer for LMBU-Danmark 

Drøftelse: Magnus har skrevet forslag (se Bilag C): 

 Forslag til 1. vedtægtsændring – OK til ordlyd 

 Forslag til 2. vedtægtsændring (kontingent) – OK til ordlyd 

 Forslag til 3. vedtægtsændring (afstemningsregler) – Magnus foreslår, at skrive afsnittet helt 

forfra, så det bliver meget nemmere at forstå.  

Afsnittet skal omskrives på baggrund af LB’s beslutninger på dette møde. 

 Forslag til 4. vedtægtsændring (kun 1 skabelon) – OK til ordlyd  

 Forslag til 5. vedtægtsændring (antikupregel) – OK til ordlyd  

(Magnus tjekker hos DUF om LMBU-dk kan kræve at lokalforeningerne reviderer deres lokale 

vedtægter) 

Beslutning:  

 Alle bestyrelsesmedlemmer kan på LGF stemme til alle valg – dvs. hver person kan stemme 4 

gange – til både AU Kids, AU Between, AU Unge og LB 

 Magnus noterer LB’s input 

  

5) Afdelingsvedtægter i LMBU 

Beskrivelse: Skabelonen til Afdelingsvedtægter er blevet benyttet i nogle af afdelingerne – med 

kommentarer og præciseringer til et par små afsnit.  

Drøftelse: Har LB gjort erfaringer med implementeringen af Afdelingsvedtægter? 

Bilag D – Eksempel fra Nordsjælland på LMBU Afdelingsvedtægter 

Bilag E – Eksempel fra Vestjylland på LMBU Afdelingsvedtægter  

Bilag F – LB’s skabelon til Afdelingsvedtægter 

Beslutning: Godkende afdelingsvedtægter 

a) Vestjylland – LB bemærker, at grundlagsparagraffer i Afd. Vedtægter skal være enslydende med 

enten LMBU’s eller LM’s landsvedtægter. Der skal ikke være ”selvstændige” formuleringer og 

tilføjelser. Vestjylland LMBU benytter formuleringen fra LM’s Landsvedtægter, hvilket 

Landsbestyrelsen kan godkende.  

Derfor godkender LB LMBU Vestjyllands vedtægter (godt arbejde, Inge!!!) 
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b) Nordsjælland – LB noterer, at paragraf 4 er bedre formuleret end i LMBU’s skabelon. Derfor skal 

paragraffen ændres til dette i skabelonen. 

LB godkender LMBU Nordsjællands vedtægter 

 

Note: På baggrund af disse afdelingers vedtægter kontakter Inge kontakter Helle Agerbo i 

Sønderjylland, med henblik på deres arbejde… 

 

6) LMBU repræsentanter i andre organisationers bestyrelser m.m. 

Beskrivelse: LMBU har udpeget personer til at sidde i andre bestyrelser 

Drøftelse: Hvad er status på personernes valgperiode – og skal der eventuelt spørges nye? 

Bilag G – Se oversigt i LMBU’s Forretningsorden, som ligger i LederForums Dropbox 

Note: Punktet blev ikke nået og er udskudt til et senere møde 

 

LM Kids 

7) Statistik fra klubber og lejre 

Beskrivelse: LB har tidligere foreslået, at det fremadrettet er en lønnet studentermedhjælper, der 

indsamler statistik. Skal der benyttes lønnet hjælp bør det indgå i den samlede personalekabale 

med hensyn til løn. I 2014 har Inge skrevet til de tidligere Kids-repræsentanter og bedt dem 

indhente statistik fra deres respektive afdelinger 

Drøftelse: Hvordan ønsker LB fremover, at statistikker over antal børn i klubber og på lejre skal 

indhentes og ajourføres?  

Note: Punktet blev ikke nået og er udskudt til et senere møde 

 

8) Frivillige forkyndere 

Beskrivelse: Arbejdsudvalget har drøftet dette emne og Inge orienterer mundtligt 

Drøftelse: Hvordan forholder LB sig til dette? 

Note: Punktet blev ikke nået og er udskudt til et senere møde 

 

9) Henvisninger til materiale fra andre kristne organisationer  

Beskrivelse: Arbejdsudvalget har drøftet dette emne og Inge orienterer mundtligt 

Drøftelse: Hvordan forholder LB sig til dette? 

Note: Punktet blev ikke nået og er udskudt til et senere møde 

 

10) 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  

Drøftelse: LB har været sammen med udvalget i formiddags – og er derfor orienteret. Nyeste referat 

ligger derfor heller ikke i Dropbox endnu 

 

LM Between 

11) 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 

Drøftelse: LB har været sammen med udvalget i formiddags – og er derfor orienteret. Nyeste referat 

ligger derfor heller ikke i Dropbox endnu 

 

LMU 

12) Referat fra ungeudvalget 

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

Drøftelse: Har LB spørgsmål eller kommentarer til initiativet? 

Bilag - referater ligger i Lederforums fælles Dropbox 

Drøftelse: LB har været sammen med udvalget i formiddags – og er derfor orienteret. Nyeste referat 

ligger derfor heller ikke i Dropbox endnu 
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Visioner, retning og langsigtede tanker 

13) Ny hjemmeside for LMBU 

Beskrivelse: På baggrund af LederForums input til indhold på lmbu.dk og de tilhørende 

undersider, kan projektgruppen begynde arbejdet 

Drøftelse: Har LB yderligere input, som Magnus kan bringe videre til projektgruppen? 

Beslutning: Det er OK, hvis alt fra kids.dk ikke er flyttet over på den nye side allerede til landsteltlejr.  

Vi skriver at siden er under opbygning – det bør fjerne stress fra børnekonsulenterne 

 

14) Nyt logo for LMBU 

Beskrivelse: Det nye logo blev præsenteret for Landsbestyrelsen på weekendens LederForum 

Drøftelse: Har LB yderligere kommentarer til LMBU’s kommende visuelle identitet? 

Drøftelse: På Skypemødet 29/1 blev nævnt ønsker til ændringer, som efter samråd med grafikeren 

blev forsøgt. LB drøfter det grafiske udtryk og eventuelle formændringer.  

Konklusion: 

 Between og LMU bytter logo men beholder farverne (David bliver bedt om at flytte farver). 

Magnus kontakter David og fortæller ham LB’s beslutning 

 LB træffer endelig afgørelse om farver pr. mail – på baggrund af Davids udkast. 

 LB godkender at ansætte David x-antal timer. Lars og Magnus regner på hvor mange timer, der 

konkret er brug for. 

 Hjemmeside og logo skal gerne lanceres med et brag i T&M 5. juni 2015… (Lars taler med Nicklas) 

 

15) Unge svigter foreningslivet 

Beskrivelse: Per Westh har sendt en mail, hvor han citerer en professor: ”De yngre generationer 

vil gerne engagere sig, men kun mere projektorienteret i en afgrænset periode. De går ikke så 

meget op i bestyrelsesarbejde og procedure. Derfor ser jeg det her som et wake up-call til 

foreningerne om, at de er nødt til at være lydhøre over for unges måde at arbejde på” 

På den baggrund nævner Per, at man kan tænke langt ud i fremtiden og stille sig selv 

spørgsmålet: ”Hvordan skal LMBU organiseres om 10-15 år?” 
Drøftelse: Hvad tænker LB om dette fremtidsperspektiv? 

Bilag H – kopi af mailkorrespondance mellem Magnus og Per  

Note: Punktet blev ikke nået og er udskudt til et senere møde 

 

Økonomi 

16) Regnskab 2014 

Beskrivelse: Der foreligger endnu ikke et endeligt regnskabsresultat, men Lars orienterer 

mundtligt om forventningerne til resultatet. På baggrund af forventningerne hensættes et beløb 

til 2015 for dermed at kunne finansiere nogle af de ønskede udvidelser. Dette indgår også i 

overvejelserne vedrørende Personalekabalen for 2015. 

Drøftelse: Har LB kommentarer til det forventede regnskabsresultat? 

Bilag N – Regnskabsresultat 2014 – midlertidigt (bilag tilføjet 20/2) 

Forklaring:  

Resultatet er ikke helt clearet vedr. mellemregninger med LM endnu – men det er en god retningspil 

 Feriepengeforpligtelse større i -14 end forventet, da vi i dec. -14 anslog resultat  

o Er egentlig en teknisk udgift, fordi ferie er med i lønnen, men den skal figurere som udgift 

 Der kom mange rejseudgifter fra frivillige sidst på året 

 I december kom udgift på forsendelse af Nådada = kr. 29.000  

Budget 2014: Forventet overskud kr. 92.000. Regnskab 2014 giver formentlig overskud på kr. 87.000. 

 Derfor bliver der ikke et særlig stort beløb til hensættelser – og derfor bliver Budget 2015 fortsat 

med det budgetterede underskud 

 Den besluttede udvidelse af aktiviteter i 2015 bliver derfor finansieret af egenkapitalen 

Kommentar:  

 LB udtrykker ros til Mogens og Lars for at ramme budgettet så tæt, under de givne forhold 

 LB tager det forventede regnskabsresultat til efterretning og glæder sig over resultatet 

 LB erkender at vi stadig er i en fusionsfase vedr. forskellige regnskabstekniske forhold 
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Note: Det er måske en overvejelse værd, at når der kommer ”gaver” via porto-tilskud osv., om vi så 

skal have konto, der f.eks. hedder ”øvrige indtægter” 

 

Personale og Landsbestyrelse 

17) Personale på udenlandske kurser i 2015 

Beskrivelse: Lars giver kort orientering om kurser, der er bevilget: A) Erik – Tryllekursus i England 

16.-20. febr., B) Nikolai, Sjælesorgskonference i USA 16.-18. april og C) Rebekka – KPI-kursus i 

Israel 10.-17. maj   

Kommentar: LB tager orienteringen til efterretning 

  

18) Orientering om MUS-samtaler 

Beskrivelse: Lars har i februar afholdt MUS-samtaler med konsulenterne og giver en generel 

orientering om konsulenternes trivsel 

Drøftelse: Har LB kommentarer til orienteringen? 

Kommentar: LB tager orienteringen til efterretning 

 

19) Status på personalesituationen 

Beskrivelse: Der vil det kommende halve år ske nogle ændringer i personalesammensætningen, 

fordi de ansattes livssituation ændrer sig. Som grundlag for drøftelserne under næste punkt 

”Personalekabale” orienterer Lars om ændringerne 

Kommentar: LB tager orienteringen til efterretning 

 

20) Personalekabale 

Beskrivelse: Ændringerne i personalestaben og den besluttede udvidelse af LMBU’s aktiviteter 

medfører en række beslutninger om overordnede prioriteringer og omfordeling af opgaver. Derfor 

beder Lars om bestyrelsens input til ”Personale-kabalen”. Bilagene indeholder en oversigt over 

det økonomiske råderum til henholdsvis logo, grafisk identitet, hjemmeside og personalekabale. 

På den baggrund skal der prioriteres mellem de forskellige muligheder og ønsker 

Drøftelse: Hvordan ønsker LB at prioritere med hensyn til ansættelser og udvidelser? 

Bilag I – Oversigt over økonomisk råderum 

Bilag J – LMBU Personalekabale - incl. oversigt og overvejelser 

Bilag K – Tanker om Erik og Kbh. Afdeling 

Bilag L – Priser til at udvikle Talksheets 

Bilag M – Stillingsbeskrivelse for Bobletræf-volontør  

Kommentar:  

 AU Kids siger, vi er for sent ude i år – Bobletræf-volontør skal derfor udskydes til sommer 2016 

 Københavns Afdeling kan evt. finde en 25%-ansat til deres børneklubber, når Erik stopper. 

Dermed har vi 50% til en landsdækkende musikkonsulent – evt. sammen DLM 

 Det er er også en mulighed at vælge at opgradere på udvikling af materialer 

Beslutning: 

a) Vi ønsker at ansætte en børnemusikkonsulent 50 % - Lars undersøger om LM er med på at 

finansiere noget til sådan en stilling, så den kan blive på 80-100%. 

b) Volontør til Boblen er udsat til 2016 – og så vil vi finde vedkommende E2015 med ansættelse maj-

august 2016 (4 måneder ansættelse). Opgaver både ved Bobletræf, på lejre og evt. Bibelcamping. 

AU Kids arbejder videre med jobbeskrivelse 

c) LB ønsker, at beholde Andreas Ipsen året (eller skoleåret 15-16) ud, for at fastholde kontinuitet 

netop nu, hvor processen med hjemmeside er sat i gang – redaktion af lmu.dk og færdiggørelse af 

opbygning af lmbu.dk 

F.eks. fortsat 30-40%, som kommunikationsmedarbejder og redaktør af hjemmesider 

d) Stillingen som LMU-konsulent i Vestjylland bliver slået sammen med Østjylland, så det dermed 

igen bliver en 100% stilling – nu uden hjemmesiden-delen. 

e) Multimediedesigner – ja, gerne fra efteråret 2015, hvis det er muligt 

f) Ansætte materialekonsulent i tidsbegrænset periode – ja, tak 

g) Informations-volontør sammen med LM’s missionsteam – OK 
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Eventuelt 

21) Nogle af medlemmerne i smågrupperne i Århus og København er faktisk ikke medlemmer af 

LMBU – det er et problem, hvis vi med det her initiativ ”graver vores egen grav” rent 

medlemsmæssigt 

Kommentar: Lars taler med dem om, de ønsker at være LMU’ere eller ej 

 

22) Nådada-redaktionen 

Drøftelse: LB drøfter, hvordan beslutningen om ændring af bladets målgruppe bedst kan 

kommunikeres på mødet med redaktionen. LB giver input til Thomas 

 

23) Informationsvolontør 

Beskrivelse: Vil LB gentage konceptet – evt. med honoraraflønning pr. aften. I 2014 brugte LMBU 

kr. 15.000 og LM brugte kr. 30.000 på Anders Solgaard 

Beslutning: Se beslutningen under punkt 20-g) 

 

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/  

 

 

 

Referat godkendt og underskrevet af LMBU’s Landsbestyrelse  

Torsdag 18. juni 2015  
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