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Sted:  Skype-møde   

Tidspunkt:  Mandag 16. marts 2015 kl. 20:30-22:00   

Mødeleder:  Thomas  

Referent:  Lars  

Forplejning:  det står man selv for  

Bilag til dagsorden: Ligger i LB’s Dropbox og på LMBU’s Intranet 

 
Lars ringer op via Skype 

Blå skrift viser ændringer i forhold til dagsorden. 

Understregning viser personer med en opgave. 

 

Mødeguide: 

Prioriteret rækkefølge af punkter: 

- Pkt. 15 og 18 19e skal besluttes i aften 

- Pkt. 5, 6, 14 og 20 skal drøftes og kan evt. besluttes via mail 

Punkter der evt. kan tages via mail: 

- Pkt. 3, 7, 8, 9, 10, 16 og 17 er udskudt fra tidligere møder og skal meget snart drøftes – gerne i 

aften 

Afbud 
Henning Kamp, Anders Hansen 

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

Larsen og Lars Larsen 

 

Indledning 
Bibellæsning og bøn  v/Lars 

Kol 1,12-18: Tak med glæde vor Fader, som har gjort jer duelige til at få del i de helliges arv i lyset. 

Han friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige; i ham har vi forløsningen, 

syndernes forladelse. Han er den usynlige Guds billede, al skabnings førstefødte. I ham blev alting 

skabt i himlene og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, magter og myndigheder. 

Ved ham og til ham er alting skabt. Han er forud for alt, og alt består ved ham. Han er hoved for 

legemet, kirken. 

 

Ordet ”mission” dukker op i mit hoved igen og igen lige for tiden: Kolding-konference, LMU-projekt, 

Reach-volontører, mandag samtaleforum i Fredericia, videohilsen til lmu.dk, mine naboer og min 

kortklub.  

Gud flyttede os over i sin elskede søns rige – det er der nogle, som skal have at vide! 

Vi ønsker at lovprise og tjene Jesus – for ved ham er alting skabt, alt består ved ham, i ham har vi 

forløsningen, syndernes forladelse. 

 

Kommende møder og vigtige datoer 
14. april – LB-møde via Skype 

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

12. maj – LB-møde i Odense  

Drøftelse: Principielt god ide at invitere udvalgsfolk med – men giver det mening? 

Beslutning: Mødet er uden AU-folk – det kommunikerrer Magnus, Inge og Thomas til deres AU 

 

Referater 
Note: Referat fra Landsbestyrelsens møde 21. februar er endnu ikke renskrevet og udsendt. Udkast 

ligger i bestyrelsens Dropbox og Lars renskriver hurtigst muligt. 
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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? 

Note: Fra tidligere møder skal disse punkter på dagsorden ved lejlighed 

a) Udkast til årshjul for LMBU (både for bestyrelsens møder og for arrangementer i LMBU) 

b) Årsrapport fra konsulenter 

c) Arbejdsmængde for Landslederen (punkt på dagsorden 24/11 -14 og skal følges op senere) 

d) Unge svigter foreningslivet (punkt på dagsorden 21/2 -15 der ikke blev nået) 

 

Orientering 
2) Opdatering på noget af det, der rører sig 

Beskrivelse: Lars giver mundtlig orientering om 

a. Vedtægter fra lokalforeninger og afdeling på vej (Esbjerg, Bylderup-Bov og Afd. Syd-Fyn) 

i. Pinsekirkens Børn & Unge (PBU) giver tilskud på kr. 20.000 til nystartet 

lokalforening – en væsentlig gulerod: 

http://www.pbuf.dk/tilskud/foreningsopstart/ 

ii. PBU giver tilskud på 50% af udgifterne til en lokalforening, der afholder 

udadvendt arrengemnet: 

http://www.pbuf.dk/tilskud/tilskud-til-udadvendt-arrangement/ 

b. Status på medlemmer til Fællessang4-udvalget 

c. Status på medlemmer til LM’s Musikbestyrelse 

d. LMU-konsulenter og LMH-lærere afholder fælles dag 9/6 (se evt. bilag A) 

e. 2 informationsvolontører er fundet i samarbejde med LM REACH (se evt. bilag B) 

f. LMU København deltager til september i ”Velkommen til København (se evt. bilag C) 

Drøftelse: Har LB kommentarer til orienteringen? 

Bilag A, B og C – mails er vedlagt som evt. supplement til den mundtlige orientering 

Drøftelse: LB kommenterer de enkelte punkter 

a. Umiddelbart er det ikke en løsning, som LB mener kan implementeres i LMBU med kontant 

belønning. Blandt andet fordi det vil stride mod tankegangen om, at der ikke er A- og B-hold i 

LMBU. Derimod kan man måske finde andre gode måder at opmuntre til oprettelse af 

lokalforeninger på. Det skal overvejes på et senere møde. 

b. Orientering taget til efterretning 

c. Orientering taget til efterretning 

d. Orientering taget til efterretning – LB glæder sig over samarbejdet mellem LMH og LMU 

e. Orientering taget til efterretning – LB støtter samarbejdet om at finde volontører 

f. Orientering taget til efterretning 

  

Aktuelle sager i LMBU 
Fælles sager 

3) Forberede vedtægtsændringer til LandsGeneralForsamling 2015 

Beskrivelse: Magnus har arbejdet videre med vedtægterne og har fremsendt en foreløbig skitse 

på nye valgregler. Det er forsøgt at skrive det så enkelt som muligt, så det er tydeligt hvad hvert 

afsnit handler om – og derfor er der i nogle afsnit byttet om på rækkefølgen i forhold til de 

nuværende vedtægter. 

Drøftelse: Hvilke kommentarer har LB til vedtægtsforslaget? 

Beslutning: Hvordan ønsker LB at den videre proces skal være? 

Bilag D – Vedtægtsændringer i LMBU ;-)  

Drøftelse: Punktet nåede kun at blive berørt kort, men dette blev pointeret: ”Der skal snart komme 

ændringsforslag – ellers bliver det dem her. Det skal på som punkt ved fysisk møde” 

http://www.pbuf.dk/tilskud/foreningsopstart/
http://www.pbuf.dk/tilskud/tilskud-til-udadvendt-arrangement/
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4) Godkende vedtægter for Esbjerg LMU 

Beskrivelse: LMU Esbjerg har sendt vedtægter med små ændringer til godkendelse. Blandt 

ophæver de ”anti-kup reglen” 

Beslutning: Kan LB godkende disse vedtægtsændringer? 

Bilag E – Vedtægter for LMU Esbjerg (2015)  

Beslutning: Punktet blev ikke nået på selve mødet, men blev efterfølgende drøftet via mail. 

Konklusionen er efterfølgende blevet, at LB godkender Esbjerg LMU’s tilrettede vedtægter. 

 

5) LMBU Repræsentant i Sædding Efterskoles (SE) bestyrelse 

Beskrivelse: LMBU har en plads i denne bestyrelse, som gennem et stykke tid har stået tom – i 

sommeren 2014 besluttede LB, at LMBU fortsat skal være repræsenteret, men pladsen er stadig 

ubesat. SE rykker for svar.  

Drøftelse: Hvilke personer ønsker LB at opfordre til at gå ind i SE’s bestyrelse? Eller vil LB bede 

SE om selv at finde person, der kan repræsentere LMBU? 

Beslutning: Hvad skal Lars meddele SE? 

Beslutning: Lars opretter mailtråd, så LB kan komme med navneforslag og så konkrete personer kan 

blive spurgt 

 

6) Redaktionsmedlemmer til Nådada 

Beskrivelse: 3 personer har valgt at træde ud af Nådadas redaktion, fordi målgruppen fremover 

kun er børn og ikke længere både børn og juniorer. Der er derfor akut behov for at finde nye 

medlemmer til redaktionen.  

Drøftelse: Hvilke personer ønsker LB at opfordre til at gå ind i Nådada’s redaktion? 

Beslutning: Hvilke konkrete personer vil LB spørge? 

Bilag F – Ønskeliste til nye redaktionsmedlemmer 

Beslutning: Lars opretter mailtråd og har allerede to navneforslag, der kan spørges. LB kan komme 

med flere forslag via mail.  

Maria nævner desuden behovet, når hun sammen med Rebekka og Per har undervisningsdag på LMH. 

Jeppe overvejer samtidig om der er konkrete LMH-elever han vil opfordre til opgaven. 

 

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: Dette punkt var også på dagsorden ved LB’s møde 21/2 -15, men blev ikke nået 

Note: Punktet blev ikke nået på mødet. 

 

8) Godly Play 

Beskrivelse: Til august 2015 bliver Susanne Iversen og Else Wiwe certificeret som Godly Play 

instruktører. Der er derfor behov for retningslinjer for, hvordan den fremtidige samarbejdsaftale 

med DFS skal udformes. 

Drøftelse: Hvilke input har LB til Lars’ arbejde med udformning af en samarbejdsaftale? 

Bilag G – Godly Play_retningslinjer  

Bilag G2 – Samarbejdsaftale mellem DFS og LMBU 

Note: Punktet blev ikke nået på selve mødet, men blev efterfølgende drøftet via mail. 

Beslutning: Konklusionen er efterfølgende blevet, at LB bekræfter den samarbejdsaftale, der er 

indgået mellem DFS og LMBU. 

 

9) Frivillige forkyndere 

Beskrivelse: Arbejdsudvalget har drøftet dette emne og Inge orienterer mundtligt 

Drøftelse: Hvordan forholder LB sig til dette? 
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Note: Dette punkt var også på dagsorden ved LB’s møde 21/2 -15, men blev ikke nået 

Note: Punktet blev ikke nået på mødet. 

 

10) 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: Dette punkt var også på dagsorden ved LB’s møde 21/2 -15, men blev ikke nået 

Note: Punktet blev ikke nået på mødet. 

 

11) 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  

Note: Punktet blev ikke nået på mødet. 

 

LM Between 

12) 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 

Note: Punktet blev ikke nået på mødet. 

 

LMU 

13) 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 

Note: Punktet blev ikke nået på mødet. 

 

Visioner, retning og langsigtede tanker 
14) Ny hjemmeside for LMBU 

Beskrivelse: Arbejdsgruppen er i gang med arbejdet, Magnus orienterer fra gruppens møde og 

overvejelser. Økonomien for projektet bliver drøftet under dagsordens punkt 17. 

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

Orientering: Magnus orienterer om status på arbejdet. Der har indtil nu været to møder – 1 fysisk i 

Odense med Bjørn, David og Andreas + 1 skypemøde med Andreas 

Det vigtige skal laves først – og så vil der være ting, som skal lægges ind senere. Vi stiler mod at 

kunne lancere version 1.0 på Landsteltlejren – og erkende, at der derefter skal arbejdes videre med 

færdiggørelsen af siden. 

Hvis Maria (eller andre konsulenter) har tid til at gennemlæse og redigere tekster vil det være fint, 

men LB er klar over, at der også ligger mange andre opgaver på deres skrivebord. 

 

15) Nyt logo for LMBU 

Beskrivelse: På baggrund af LederForums respons har David arbejdet videre med endelig 

udformning af logoer. Der mangler fortsat en løsning på optisk justering af logoet, når det skal 

anvendes i lille format og evt. på dårlige kopimaskiner, hvilket der dog arbejdes på. David har 

justeret Betweens logo, så hjerteformen træder tydeligere frem i forslag 2.  

Økonomien for projektet bliver drøftet under dagsordens punkt 17. 

Beslutning: Kan LB godkende den nye udformning af Betweens logo? Har logoerne dermed fundet 

deres officielle version? 

Bilag H1 og H2 – poster_BETWEEN version 1 og 2 

Beslutning: Den grønne farve bliver beholdt til Between og version 2 er fra og med i dag den officielle 

version. 
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16) 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 I – kopi af mailkorrespondance mellem Magnus og Per  

Note: Dette punkt var også på dagsorden ved LB’s møde 21/2 -15, men blev ikke nået 

Note: Punktet blev ikke nået på mødet. 

 

Økonomi 
17) Regnskab 2014 

Beskrivelse: LMBU’s revisor har endnu ikke gennemgået regnskabsresultatet for 2014, men 

Mogens har siden LB’s møde i februar tjekket alle tal og posteringer endnu en gang. Han 

konkluderer, at Regnskab14 giver et samlet overskud på kr. 61.200. Budget14 forventede et 

overskud på kr. 92.000.  

Drøftelse: Har LB kommentarer til det opdaterede regnskabsresultat? 

Beslutning: LB tager det opdaterede regnskabsresultat til efterretning. Det er mindre end først 

antaget i december 2014, men stadig et yderst positivt resultat.  

Det medfører dog samtidig, at satsningen i 2015 på hjemmeside og grafisk identitet vil påvirke 

LMBU’s egenkapital. Men LMBU’s økonomi er solid og vil også være det fortsat selvom egenkapitalen 

bliver mindre. 

 

18) Budgetoverskridelse vedr. grafisk identitet 

Beskrivelse: Lars har 4/3 pr. mail orienteret om en forventet budgetoverskridelse vedr. logo, 

hjemmeside og implementering på i alt kr. 51.000. Siden mailen er der kommet regning på fonten 

Rum Serif kr. 4.000 samt et ønske fra hjemmesidens arbejdsgruppe om at investere i billeder og 

illustrationer. 2 bestyrelsesmedlemmer har pr. mail bekræftet, at projektet skal fortsætte trods 

budgetoverskridelsen, fordi det er vigtigt og nødvendigt at gøre færdig. 

Budget for projektet er kr. 150.000. Budgetoverskridelsen pr. 4/3 -15 fordeler sig således: 

1) Udvikling af logo kr. 52.000 2) Produktion af hjemmeside kr. 24.000 3) Overførsel af tekster kr. 

12.000 4) Implementering af grafisk identitet kr. 113.000 

Beslutning: Kan LB godkende budgetoverskridelsen og bekræfte at arbejdet skal fortsætte? 

Bilag J – Budgetoverskridelse – vedr. implementering 

Bilag K – 2015-03-11_Opgavebeskrivelse til David 

Beslutning: Vi går linen ud – nu skal tingene gøres ordentligt.  

Udgifter til billed-database bliver også bevilget – gerne over driften 

Davids forslag med en billedkonkurrence bliver også forfulgt 

  

Personale og Landsbestyrelse 
19) Personalekabale 

Beskrivelse: Som følge af tidligere beslutninger vedr. omstruktureringer, udvidelser og nye 

opgaver i personalestaben har Lars den sidste arbejdet med diverse stillingsbeskrivelser samt 

ansættelseskontrakter og –forløb. Lars orienterer derfor mundtligt om status vedrørende disse 

personer og jobs: 

a. Dorthe Schmidt, ansat pr. 1. april, 32 timer om ugen  

b. Susanne, ansættelseskontrakt er forlænget pr. 1. maj 

c. Andreas, ansættelseskontrakt ændret pr. 1. august, kommunikationsmedarbejder 40% 
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d. Per, overvejelser efter endt uddannelse 

e. Morten, overvejelser efter endt uddannelse 

f. David, ansat i projektstilling 

g. Torben, tilbudt projektstilling 

h. Børnemusikkonsulent, stillingsbeskrivelse og ansættelsesforløb 

Den kan kun blive på 50%, fordi LM ikke har mulighed for at gå med og satse på dette 

område. Jobbeskrivelsen kan evt. udarbejdes i samarbejde med LM’s Musikkonsulent. 

i. LMU konsulent til Øst- og Vestjylland, stillingsbeskrivelse og ansættelsesforløb 

Beslutning: LB tager orienteringen til efterretning og giver forskellige input til Lars vedr. opfølgning.  

 

20) LMU-konsulenter som kaldede prædikanter i LM 

Beskrivelse: Carsten Skovgaard-Holm og Lars har drøftet om LMU-konsulenterne burde kaldes af 

LM’s Landsstyrelse (LS) som prædikanter. LS har behandlet sagen og konkluderer: 

Vi går bort fra egentlig LS-kaldelser; men vil normalt nøjes med denne policy: ”I funktionstiden 

har de ret til at prædike i missionshuset” – denne ordlyd kan indføres i ansættelsespapiret. 

”Ret til at prædike” benyttes i stedet for ”kaldet prædikant” i ansættelsespapiret.   

LT fører åndeligt tilsyn – i LMBU er det LL (Lars Larsen) 

Kommentar fra Carsten: Hvis en LMU-konsulent i sin funktion er forkynder, så mener jeg, at det 

er relevant. Også for at give vedkommende en god ”selvbevidsthed” som forkynder. Hvis det 

kommer ind i stillingsbeskrivelsen, er det også relevant, at den pågældende deltager i tilbud til 

LM’s prædikanter, f.eks. Landsprædikantkursus og Afdelingsprædikantkursus i den afdeling, hvor 

vedkommende bor. 

Beslutning: Ønsker LB at rette dette i LMU-konsulenternes stillingsbeskrivelse? 

Beslutning: LB siger OK til at indføre denne formulering i stillingsbeskrivelsen. 

Lars skriver herefter til LM’s Afdelingsformænd og fortæller at LS og LB har besluttet sådan. Derfor 

opfordres de til at invitere LMBU’s ungdomskonsulenter med, når der i afdelingerne bliver afholdt 

forskellige arrangementer for prædikanterne.  

Eventuelt 
21) Samtale med LM’s Landsstyrelse 

Deltagere: Lars, Thomas, Magnus, Inge, Jeppe 

Emner: Magnus opretter mailtråd 

 

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  

      

   

 

      

  

   

 

      

   

  

 

https://dlm.dotserv.com/
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