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Sted:  Skype-møde  

Tidspunkt:  Tirsdag 26. august 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 ændringer i forhold til dagsorden.  

Understregning viser personer med en opgave. 

Afbud 

Henning Kamp 

Mødedeltagere 

Sarah, Inge, Michael, Thomas, Magnus og Lars 

 

Indledning 

Bibellæsning og bøn v/Lars 

Salme 9 vers 1-12. Lovprisning og tak til Gud pibler ud af hjertet, når jeg ser Guds majestætiske og 

kærlige gerninger: Fjenden er tilintetgjort (v 7), Herren har taget sæde på sin tronstol (v 8), Han 

dømmer verden med retfærdighed (v 9), Han er en borg for undertrykte (v 10). 

Det betyder, at dem, der kender Herrens navn stoler på ham (v 11). 

Det betyder også, at vi vil lovsynge hans navn og at vi vil fortælle folk om hans gerninger! (v 12) 

 

Derfor har vi alle mulige aktiviteter under LMBU’s hat – Vi vil lovsynge Gud og vi vil fortælle om hans 

gerninger.  

 

Kommende møder og vigtige datoer 

Næste LB-møde foregår i Odense mandag 8. september. 

 

Emne 1) Om LMBU’s Landsgeneralforsamling 

1) Kandidater til landsledelsen 

Beskrivelse: Der mangler stadig kandidater til nogle af posterne i Landsledelsen, både i 

arbejdsudvalgene og i Landsbestyrelsen. Derfor skal der handles hurtigt, så der kan findes flere 

kandidater.  

Hvis LB efter LGF kun består af 3 medlemsvalgte personer + LS’ repræsentant, så har vi både et 

demokratisk problem og et principielt problem vedrørende LB’s beslutningsdygtighed. 

Drøftelse:  

a) Har LB forslag til personer, der kan opfordres til at stille op – enten til LB eller til et AU? 

b) Hvem kontakter de konkrete personer – og med hvilken deadline? 

c) Hvordan håndterer vi den situation, at LB kan risikere kun bestå af 3 personer efter LGF? 

Bilag A 

Ved fælles hjælp har vi nu en liste med navne på 10 personer, som skal spørges i løbet af de næste 

dage. Lars opretter en mailtråd, hvor LB kan følge med i status på spørgerunden. 

 

Hvert LB-medlem spørger sine personer og giver en tilbagemelding til LB i mailtråden. 

Der er stadig behov for flere navneforslag til Kids-udvalget. 

 

Dette betyder, at kandidaterne er opstillet for sent i forhold til vedtægternes bestemmelser. Derfor 

skal dirigenten ved LGF spørge generalforsamlingen om det kan accepteres, at kandidaterne her stiller 
op som fuldgyldige medlemmer af LB og/eller AU og ikke blot som suppleanter.  
 
Magnus spørger Jakob Østerby om han vil være dirigent på LGF, og ellers er Lars dirigent. 
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Kandidatsituationen vedr. LB er sådan, at den mindst vil bestå af 4 personer efter LGF. Derfor venter 

LB til efter LGF den 21. september med at tage stilling til, om der skal gøres noget ekstraordnært for 

evt. at udfylde alle pladserne i LB. 

 

Emne 2) Overvejelser om Budget 2015 

2) Input til Budget 2015 

Beskrivelse: Lars og Mogens udarbejder i begyndelsen af efteråret udkast til Budget 2015, og LB kan 

komme med input, ideer og ønsker til poster, der skal tages med i budgettet. Punkterne herunder er 

poster, der eventuelt skal tages højde for i budgettet. Efter LB’s principielle drøftelse om disse 

poster, udregner Lars mere nøjagtige beløbsstørrelser inden næste budget-behandling. 

Beslutning: Hvordan ønsker LB at prioritere blandt disse poster i budgettet? Hvor store beløb ønsker 

LB at afsætte til posterne? 

Lars og Mogens beregner de præcise tal i forslagene herunder og indarbejder dem i budgetudkast, 

som bliver præsenteret for LB ved næste møde den 8. september.   

 

a) Udvidelse af personalegruppen 

i. Ønsker LB at opnormere nogle af de nuværende ansættelser tidsmæssigt? 

ii. Ønsker LB at ansætte folk til nye typer stillinger? 

iii. Hvilke typer arbejdsopgaver ønsker LB at bruge flere økonomiske ressourcer på? 
(dette er del af en større drøftelse, som LB skal tage på et senere tidspunkt, men det vedrører 

også budgetlægningen, og derfor er det nævnt her) 

Lars udarbejder budgetforslag, hvor personalegruppen bliver opnormeret med 1,5 stilling i løbet af 

2015. En halv stilling ekstra fra 1. januar og en fuldtidsstilling f.eks. fra sommeren 2015 

 

De præcise stillingsbeskrivelser vil LB drøfte senere, men disse forslag blev nævnt: 

- En tværkulturel børnekonsulent med anden etnisk baggrund end dansk 

- En børne-musik konsulent med særligt fokus på Kids – evt. i samarbejde med LM Musik 

- En opnormering af LMBU’s materialeudvikling 

 

b) LM Kids’ bil Boblen 

Bilag B 

I forbindelse med sommerens Bobletræf har der været nogle reparationer på Boblen, som 

f.eks. udskftning af kobling og olie, der lækker. Til vinter skal der laves rustarbejde. 

i. Skal mulighederne for køb af ny bil undersøges – og evt. til hvilken pris? 

ii. Skal mulighederne for anskaffelse af trailere undersøges istedet? 

iii. Hvor stort beløb accepterer LB at afsætte til løbende vedligeholdelse af bilen? 

Faste udgifter til Boblen er kr. 20.000 er derudover har der i 2014 været reparationer 

og materialer for kr. 15.000 – ialt kr. 35.000 på 7 måneder 

LB konkluderer, at Boblen ikke skal udskiftes på nuværende tidspunkt. Derimod skal Lars indarbejde 

i budgettet, at der ere afsat rigelige midler til løbende vedligeholdelse og reparation af bilen. LB 

foreslår f.eks. kr. 75.000,-, hvilket betyder, at der allerede nu bliver forberedt en opsparing til 

anskaffelse af ny bil om nogle år. 

LB beder Lars undersøge, om det kan betale sig at erhvervslease i stedet for at eje selv. 

 

c) Bibelen for banditter 

LB har tidligere besluttet at yde et tilskud til projektet på kr. 10.000. Lars har talt med folkene 

bag projektet og orienterer derfor mundtligt om det. 

i. Ønsker LB at støtte projektet udover det beløb, der allerede er bevilget? 

LB beder Lars henvende sig til personerne bag projektet og fortælle at de kan søge om yderligere 

støtte til projektet, hvis de sender en skriftlig beskrivelse af projektet og deres budget til udvikling af 

app’en. 

Umiddelbart er LB indstillet på at støtte med yderligere kr. 20.000,- men vil tage konkret stilling til 

det, hvis der kommer en ansøgning. 
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d) Bibelapp for teenagere  

BibellæserRingen (BLR) undersøger mulighederne for at udvikle en smartphone-app til 

teenagere. BLR har kontaktet IMU og LMBU med henblik på et muligt samarbejde og anmoder 

om støtte til en periode på 3 år med efterfølgende evaluering. Lars orienterer derfor mundtligt 

om projektet. 

i. Ønsker LB at støtte BLR’s projekt med økonomisk støtte og/eller mandskabstimer? 

ii. Hvordan og hvor meget ønsker LB at støtte projektet? 

LB ser positivt på BLR’s projekt og er indstillet på at støtte det økonomisk og/eller med med 

mandskabstimer. LB beder Lars sætte konkrete tal på i budgetforslaget, som LB derefter tager 

stilling:  

Opstart af projektet – Lars indarbejder forslag til et engangsbeløb i budgetttet 

Drift af projektet – Lars indarbejder forslag til et beløb, som forpligter LMBU sig til at støtte med i 3 år 

(2015, 2016 og 2017).  

 

LB mener, at ansættelsen af en redaktør bør være BLR’s opgave, og derfor ønsker LB primært at 

støtte projektet økonomisk. Lars undersøger dog muligheden for, om LMBU blandt sine konsulenter 

har mulighed for at bidrage med mandskabstimer i stedet for økonomisk bidrag til driften. 

 

Efter næste LB-møde giver Lars besked til BLR om hvordan LMBU ønsker at støtte projektet.  

 

e) LMBU’s grafiske identitet 

LB har indledt samarbejdet med en grafiker om at udvikle ny grafisk identitet for LMBU. 

i. Hvor stort et beløb i budgettet ønsker LB at afsætte til dette projekt? 

LB er umiddelbart indstillet på at anvende kr. 50.000 til udvikling af logo og grafisk identitet. 

  

Men der foreligger ikke et præcist budget for projektet, og derfor undersøger Lars, hvad arbejdet 

kostede dengang det nuværende logo blev designet. 

Derudover beder Lars grafikeren om at give et prisoverslag for, hvad han forventer at arbejdet vil 

koste. Hans prisoverslag kan derefter indgå i Budget 2015. 

 

f) LMBU’s nye hjemmeside 

I forlængelse af arbejdet med grafisk identitet har LB også overvejet at udvikle ny 

hjemmeside for LMBU, som bedre repræsenterer foreningens tre arbejdsgrene. 

i. Hvor stort et stort et beløb i budgettet ønsker LB at afsætte til dette projekt? 

LB er umiddelbart indstillet på at anvende kr. 200.000 til udvikling af ny hjemmeside. 

 

Men der er ikke indhentet konkrete tilbud på, hvad produktion af en ny hjemmeside vil koste.  

Lars indhenter tilbud, som kan indarbejdes i Budget 2015.  

Løsningen skal være udført af folk med professionel viden på området, men det kan evt. være folk, 

som også vil bidrage med professionel frivillighed. 

 

Det er nødvendigt med en projektleder på denne opgave, når den bliver sat igang. Det kan muligvis 

indgå som en opgave i den konsulentstilling, der allerede er besluttet at opnormere. Lars aftaler det 

med personen. 

 

g) Andre større poster 

i. Har LB ideer til andre større projekter, som der skal afsættes midler til i Budget 2015? 

i. Pprisniveau for afskedsgaver til LB og AU medlemmer 

LB og AU medlemmer gør ikke dette frivillige arbejde for at få en stor gave, 

men vi ønsker at sige tak på en god måde, når folk stopper.  

Beslutning: Medlemmer der har været med i et eller to år (1 valgperiode) får en 

gave til omkring 150 kr. en CD eller lille bog. Medlemmer der har været med i 

over to år får en gave til omkring 500 kr. 

LB køber til LB-medlemmer og AU køber til AU-medlemmer. 

Gaven bliver overrakt på LGF, hvis personen er til stede.  
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ii. Tur til Tanzania i samarbejde med LME 

I aftalen, som er indgået med LME, regner LMBU med udgifter for kr. 70.000,-. 

Dette beløb skal derfor indgå i Budget 2015. 

iii. Landsteltlejr 2015 

I 2012 havde LM udgifter til Landsteltlejr for kr. 109.000 og indtægter for kr. 

81.000. Dvs. samlet set udgifter for kr. 30.000,- 

Dette beløb skal derfor indgå i Budget 2015. 

iv. Inspiration på udenlandske konferencer 

Vi har tidligere sendt konsulenter til European Leadership Forum i Polen og til 

Gospel Coalition Conference i Florida. Prisen pr. person var cirka kr. 7.000 til 

både GCC og Leadership.  

Lars skal indarbejde plads til denne post i budgettet. 

 

Orientering 

3) LMU Missionsprojekt 2015 

Beskrivelse: Louise Høgild har udarbejdet en projektskitse for LMU’s Missionsprojekt 2015, som 

hun foreslår skal handle om mission helt lokalt under overskriften «Reach the City». 

Beslutning: Kan LB godkende projektet? 

Bilag C 

Drøftelse: Der er i LB lidt forskellige holdninger til projektskitsen. På den ene side er overvejelsen om 

et event-baseret projekt vil fungere og på den anden side er overvejelsen om, at det er fint at udfordre 

lmu’erne til selv at tænke over, hvordan de lokalt og konkret vil bruge ide-banken. 

En foreslår simpelthen at gentænke hele ideen med teltmødererne – og istedet måske gå sammen 

med andre kirker om et fælles lokalt projekt 

En nævner, at ideen lyder spændende men overvejer om den enkelte lmu’er ikke kan stille sig selv 

spørgsmålet: «Hvorfor skal jeg samle ind til et lokalt projekt i en anden by?» Hvis det er sådan kan vi 

risikere at selve motivationen til at samle penge ind daler. 

 

LB kommer derfor med to forslag: 

Forslag 1: Drop DK-projektet og fortsæt i 2015 med et LMU-projekt i Cambodja. 

Forslag 2: Støt istedet nogle gode igangværende DK-projekter fra andre organisationer (f.eks. KFS, 

LM’s tværkulturelle arbejde eller Sømandsmissionen) 

 

Beslutning: Lars og Louise arbejder videre på baggrund af LB’s input og derefter skal punktet på igen 

ved næste LB-møde 8. september. 

 

4) Afdelingsforum i Vestjylland 

Beskrivelse: Inge orienterer om arbejdet med LMBU på afdelingsplan i Vestjylland. 

Inge fortæller, at hun, Andreas Ipsen, Thomas Kristensen og Ola Soppeland arbejder på sagen og er 

klar i løbet af 2015. 

 

5) LMBU-repræsentanter i diverse skolebestyrelser 

Beskrivelse: Sommerens mailkorrespondance i LB har ført til at forretningsordenen kan 

opdateres med de rigtige navne. Det gør Lars, så den ajourførte version kan udleveres efter LGF til 

medlemmerne af Landsledelsen 

Lars vedlægger oversigten som et bilag til forretningsorden, så selve dokumentet kan være statisk.  

LMBU mangler et medlem i musikbestyrelsen – Lars taler med Chr. Engmark om LM Musiks ønsker til 

musikbestyrelsen. 

 

6) LMBU’s grafiske identitet 

Beskrivelse: Magnus og Lars orienterer om status på arbejdet.  

Beslutning: Den valgte grafiker er den bedst egnede til opgaven og derfor ønsker LB at vente på ham, 

selvom han er tidsmæssigt presset af andre opgaver. 
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Lars kontakter ham og meddeler, at LB ønsker arbejdet med logo skal kunne være afsluttet inden 

vinterferien 2015. Hvis han alligevel ikke regner med at kunne nå det til den tidsfrist, så bliver vi nødt 

til at finde en anden grafiker, der kan løse opgaven.  

Samtidig beder Lars om at få et prisoverslag på, hvad opgaven koster at få løst, så beløbet kan blive 

indarbejdet i Budget 2015. 

 

7) Samtaler mellem formand og landsleder 

Beskrivelse: Magnus og Lars orienterer om den nye praksis med jævnlige «cafe-samtaler» 

Magnus fortæller lidt om samtalerne og pointerer, at det ikke har karakter af et pseudo-

forretningsudvalg. Formålet med samtalerne er dels at give sparring og dels at forberede LB-arbejde 

sammen for at lægge en rød tråd. 

 

8) Eventuelt 

 

Referat godkendt og underskrevet af LMBU’s Landsbestyrelse 

Mandag 8. september 2014 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 


