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Sted:  LM’s Missionshus, Vesterbro 9B, 5000 Odense C   
Tidspunkt:  Mandag 24. november 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 
Anders Hansen 

Mødedeltagere 
Henning Kamp, Inge Noer Larsen, Jeppe Petersen, Thomas Vestergaard Rasmussen, Olai Birch, 

Magnus Haahr Nielsen, Lars Larsen 

  

Indledning 
Bibellæsning og bøn – v/Inge 
Jakobs Brev 1, 19+25 
 
Prioritere rækkefølgen af dagsordens punkter – v/Thomas og Lars 
 

Kommende møder og vigtige datoer 
Næste LB-møde foregår24. november i Odense. 
Næste LederForum foregår 20.-21. februar 2015 på Hvidekilde, Nordsjælland 
 
1) Mødeplan 2015 

Beskrivelse: Revideret mødeplan er vedlagt som bilag  
Bilag A – Mødeplan 2015 – revideret udgave 

Beslutning: Mødeplanen er taget til efterretning 
Kommentar:  
Ud over mødeplanen finder konferencen Mission2015.dk sted, som LM arrangerer sammen med 
søsterorganisationer. 
I Budget2015 er afsat kr. 20.000 til Mission2015.dk – dvs. LMBU kan dække udgifterne for cirka 16 
personer. 
LM pålægger ikke sine ansatte at tage med, men opfordrer dem stærkt til det. LMBU beslutter at give 
samme melding til de ansatte i LMBU.  
Lars opfordrer derfor stærkt de ansatte til at deltage på konferencen. Konsulenter, der er ansat 50% 
eller derover kan benytte arbejdstid, hvorimod konsulenter der er ansat mindre end 50% også får alle 
udgifter dækket, men de skal benytte fritid på at deltage i konferencen. 
 
Dette betyder også, at der er ledige betalte pladser til frivillige i LMBU. Lars sender fællesmail til LB og 
3xAU og inviterer dem med på konferencen. De skal melde tilbage inden en vis dato, hvorefter Lars 
melder LMBU-folk til. 
 
2) LederForum vinter 2016  

Beskrivelse: For at kunne leje Hvidekilde er LederForum rykket fra februar til 4.-5. marts 2016 
Beslutning: Taget til efterretning 
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3) Eventuelt ekstraordinært Skypemøde i december 
Beskrivelse: Muligvis bliver der oprettet 1-2 lokalforeninger yderligere i år. Hvis det sker indkalder 
Lars til kort Skypemøde, hvor foreningernes vedtægter i så fald kan blive officielt godkendt af LB 

Beslutning: Kommer der flere vedtægter fra flere lokalforeninger til godkendelse i løbet af 2014, så 
tager LB stilling til dem pr. mail – og kan derfor optage eventuelle nye lokalvedtægter uden Skypemøde 
men pr. mail. 
Skulle dette blive tilfældet vil mail-godkendelsen af vedtægterne efterfølgende blive bekræftet på et 
ordinært møde i Landsbestyrelsen.  
 

Referater 
4) Referat fra Landsbestyrelsens møde 4. oktober er vedlagt 

Drøftelse: Har LB kommentarer til referatet? 

Beslutning: Kan referatet godkendes og underskrives? 

Bilag B – Referat fra 4. oktober 2014 

Beslutning: Referatet er godkendt og underskrevet 

 

Opdatering af «Parkeringspladsen» 
5) 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? 
Input tilsendt inden mødet:  

Punkter, som Lars skal indarbejde i kommende dagsordener: 
 Ledige LMBU-pladser i andre bestyrelser 
 Hjemmesiden: projektgruppens arbejdskommissorium skal være punkt på til forårets LederForum – 

både fælles + i AU 
 Statistik fra klubber og lejre.  

o LB foreslår, at fremadrettet er det en lønnet studentermedhjælper, der indsamler statistik.  
o I 2014 skriver Inge til de tidligere Kids-repræsentanter og beder dem indhente statistik fra 

deres respektive afdelinger 
 LMBUs Årshjul – generel skabelon + for 2015 

o Har længe været et ønske at få færdigt – Lars arbejder på det 
 Ved næste møde skal diverse vedtægtsændringer forberedes til LGF 2015 

o Antikup-reglen skal afskaffes 
o Afstemningsregler på LGF skal forbedres 
o Eksklusionsparagraf skal indføjes 
o Afdelingskontingent skal indføjes som punkt i Landsvedtægter og beløbet skal fastsættes 
o Standardvedtægter for nye lokalforeninger 

 Disse ting skal forberedes 29/1 og derfor være et oplæg til LederForum 
 

Orientering 
6) Digital børneattest 

Beskrivelse: Status på emnet er, at administrationen i Hillerød er klar til at indhente digitale 
børneattester og orienteringsbrevet til klubber og lokalforeninger er skrevet. 
Men Digitaliseringsstyrelsen har udskudt skæringsdatoen til 1. november 2015 – og derfor afventer 
vi klarere retningslinjer som DUF er ved at udarbejde, så indhentningen bliver lettest muligt. Gert 
Svendsen fra LM sidder med i arbejdsgruppen.  
Derfor er LMBU endnu ikke begyndt at indhente attesterne digitalt. 
Drøftelse: Har LB kommentarer til dette? 
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Beslutning: LB tager orienteringen til efterretning og afventer, når LMBU-administrationen er klar til at 
igangsætte indhentningen digitalt, når de sidste input fra DUF er klar 
 

Aktuelle sager i LMBU 
Fælles sager 
7) Godkende vedtægter i nyoprettet lokalforening 

Beskrivelse: Randers LMBU har oprettet en lokalforening og indsendt deres vedtægter til LMBU’s 
Landsbestyrelse 
Beslutning: Kan LB godkende vedtægterne og dermed optage Randers LMBU som en lokalforening i 
LMBU? 
Bilag C – Vedtægter for Randers LMBU 

Beslutning: Vedtægterne er taget til efterretning – og godkendt. LB byder Velkommen 
 
8) Mulige andre lokalforeninger i 2014 

Beskrivelse: Der er 1 andet sted, som afholder stiftende generalforsamling i løbet af november 2014 
samt 1 sted, der enten opretter ny lokalforening eller ændrer vedtægterne så børne- og 
juniorarbejdet kan optages i den eksisterende teenklub. Dette betyder, at der i december eventuelt 
bliver indkaldt til ekstra LB-møde via Skype, hvor 1-2 yderligere lokalforeninger kan godkendes 
Bilag C2 – vedtægter for Aalborg Frimenigheds Børn og Unge 

Beslutning: Vedtægterne er taget til efterretning – og godkendt. LB byder Velkommen! 
 
Note: LB opfordrer til at kommende nye lokalforeninger bliver oprettet uden antikup-reglen. 
Derudover opfordrer LB også alle lokalforeningers kasserer til at tegne medlemmer både i foråret ved 
generalforsamlingen og i efteråret inden 30/9. 
 
9) Afdelingsvedtægter i LMBU 

Beskrivelse: I flere af afdelingerne er man i gang med overvejelserne om, hvordan LMU’s tidligere 
AfdelingsForum skal organiseres inden for de nye rammer i LMBU. Det er vigtigt at finde en form, 
hvor både Kids, Between og LMU kan føle sig hjemme – uanset om man lokalt er en klub eller en 
lokalforening. Derfor har Magnus udarbejdet et forslag til Afdelingsvedtægter, som kan kopieres til i 
afdelingerne. 
Drøftelse: Har LB kommentarer til forslaget – både vedtægter og arbejdsbeskrivelse? 
Beslutning:  

a. Skal disse vedtægter benyttes i alle LMBU-afdelinger?  
b. I hvor høj grad kan der ske regional tilpasning? 
c. Skal LMBUs Landsgeneralforsamling (LGF) fastsætte generelt gældende afdelingsvedtægter? 
d. Skal LGF fastsætte størrelsen på afdelingskontingent – eller retningslinjer? 

Bilag D – LMBU afdelingsvedtægter 
Drøftelse: Spørgsmål omkring fastsættelse af afdelingskontingent og strukturen i afdelingernes 
arbejdsbeskrivelse blev drøftet. Derudover blev det også drøftet om skabelonen skal betragtes som et 
krav eller et tilbud til afdelingerne 
Beslutning: 
a) Skabelonen til Afdelingsvedtægter er en standard, som alle afdelinger skal benytte 
b) Skabelonen til Arbejdsbeskrivelse er derimod frivillig og kan tilpasses i hver afdeling, så den passer til 

de konkrete forhold der 
i. Skabelonen til arbejdsbeskrivelse skal indeholde 3 x forum (Kids-forum, Between-forum og 

LMU-forum) 
c) Vedr. paragraf 7 om regnskab og kontingent, så udarbejder LB et beslutningsforslag til LGF 2015 om 

at Afdelingskontingent fremover skal være et beløb på 0-50 kr. Hver enkelt afdeling fastsætter selv 
beløbet inden for denne ramme 
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d) På nuværende tidspunkt betaler LMU-foreningerne landskontingent – LB foreslår derfor, at alle 
lokalforeningers kontingent bliver i lokalforening og ønsker dermed afskaffe landskontingentet for 
både LMU, Between og Kids 

i. På den måde bliver der ensartede vilkår for alle lokalforeninger i LMBU 
e) LB beslutter, at alle afdelinger skal have implementeret vedtægerne i løbet af 2015 
 
10) Delegeretmøde i DUF 

Beskrivelse: LMBU har 1 plads som delegeret og 2 observatørpladser ved DUF’s Delegeretmøde. 
Lørdag 6. december deltager Magnus, som LMBU’s delegerede 
Drøftelse: Har LB input, som Magnus kan tage med til Delegeretmødet? 

Ingen kommentarer – muligvis deltager Olai som observatør ud over Magnus som delegeret 
 
11) Status på oprettelse af lokalforeninger 

Beskrivelse: Maria og Lars har kontaktet en række byer og nøglepersoner med henblik på at hjælpe 
dem med oprettelsen af lokalforening i deres nærområde. Vedlagt er en oversigt med de steder og 
personer, der er blevet kontaktet. Konklusionen er, at det er vanskeligt at få positiv respons 
vedrørende konkret oprettelse af lokalforeninger 
Bilag E – Plan for oprettelse af lokalforeninger 

Kommentar: Ros fra LB til arbejdet med at forsøge at oprette lokalforeninger 
a) Magnus har kontakt til kredsformand i Aakirkeby, som er positiv – og Helene Andersen er 

informeret på sidelinjen. 
b) LB ønsker, at prioritere denne her opgave og derfor skal de øvrige konsulenter hjælpe med dette for 

en periode, så vi kan blive færdige… 
 
LM Kids 
12) Fremtids tanker for bladet Nådada 

Beskrivelse: På baggrund af indstillingen fra Maria Legarth og Helle Høeg arbejder et underudvalg i 
LB med hvordan Nådada fremover skal fremstå og hvilken aldersgruppe, der er målgruppen 
Drøftelse: Hvordan forholder LB sig til underudvalgets input? 
Beslutning: Hvilken målgruppe skal Nådada henvende sig til? 
Bilag – bliver tilsendt senere 
Bilag X – Nå-da-da 2016 

Beslutning: 

a) LB fastholder at Nådada er et blad og at anbefalingen fra redaktøren & redaktionssekretæren om 

at bladet får et nyt grafisk udtryk skal realiseres fra januar 2016 

b) Samtidig ændres målgruppen, som foreslået af AU Kids til at være de 6-10 årige. Dermed skal 

bladet ikke længere også favne juniorerne 

c) Intentionen er fremadrettet at bladet skal kunne læses af de store børn selv, og at de øvrige 

anbefalinger fra Kids udvalget skal implementeres i det nye blad  

d) Bladets nye layout skal stemme overens med LMBU’s nye logo, som bliver implementeret i F2015 

a. Det betyder, at LMBU’s grafiker og Nådadas grafiker skal mødes – for sammen med 

Nådadas redaktør at planlægge Nådadas nye layout. 

Kommentar: 

AU Kids mener det er vigtigt, at LB skriver en vejledning eller brev med en tydelig afklaring af LB’s 

forventninger og målsætninger for bladet. Brevet sendes derefter til redaktionen. 

Olai skriver udkast til dette brev. Hans udkast bliver et punkt på næste dagsorden, hvor LB godkender 

vejledningen til redaktionen. 

 

Beslutningen om at ændre målgruppe betyder, at abonnementstallet skal justeres i løbet af 2015. De 

enkelte klubber skal inviteres til at vurdere, hvor mange eksemplarer, de fremover vil købe. 

Derfor skal LB også på et tidspunkt beslutte om abonnementsprisen skal sættes op eller om LMBU 

yder underskudsdækning. 
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13) 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  

Orientering: Forsøger (indtil videre forgæves ) at få brugt sine bevilgede kr. 10.000 
I 2015 laves et særtryk af Nådada, som kan uddeles ved Bobletræf 
 
LM Between 
14) 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 

Orientering:  
a) Udvalgets primære fokus er at udgive materiale til download. 
b) Nogle af frimenighederne har henvendt sig til AU med henblik på at koordinere udgivelse af 

konfirmandmateriale. Det ser AU positivt på. 
a. LB foreslår, at tilbagemeldingen til frimenighedernes præster er, at LMBU + Netværk for 

Missionale Menigheder indgår i et samarbejde vedr. Konfirmandundervisning og/eller 
Konfirmandkursus 

b. Note: Da LMBU allerede inviterer til de etablerede konfirmandkurser på 3 efterskoler, skal 
det eventuelt genovervejes om LMBU også skal knytte til ved denne ordning 

c) AU har kontaktet LME med henblik på evt. at etablere Nytårslejr nr. 2 
 
LMU 
15) Referat fra ungeudvalget 

Beskrivelse: Magnus orienterer om et nyt initiativ vedrørende festkultur 
Drøftelse: Har LB spørgsmål eller kommentarer til initiativet? 
Bilag - referater ligger i Lederforums fælles Dropbox 

Orientering: 
a) AU har fokus på Smågrupper og Missionsprojekt i DK 
b) Sara, Kristoffer og Andreas går sammen om at udarbejde et oplæg/minikampagne vedr. festkultur 
c) Vedr. Missionsprojekt 2015: LB opfordrer Louise til at gøre meget opmærksom på, at der er kr. i 

missionspuljen, som LMU’erne kan søge 
 
16) LMU’ere, der ikke er medlem af en lokalforening 

Beskrivelse: Det forekommer, at nogle kommer i LMU uden at være medlem, hvilket betyder, at 
LMBU går glip af tipstilskud, fordi der er færre medlemmer end der kunne være. Det gælder både i 
de ”almindelige” LMU-foreninger og i de nye ”smågrupper”, som er opstået det seneste års tid.   
Drøftelse: Kan problemet løses ved i at gøre opmærksom på, hvor meget det enkelte medlem 
betyder økonomisk – eller måske ved at ophæve ”antikup-reglen” i de lokale vedtægter? 
Kan og vil LB foretage sig noget i denne forbindelse – og evt. hvordan?    

Beslutning:  
a) I kasserervejledningen skal tilføjes, at kassereren har en medlemsrunde både i foråret ved GF og 

efter sommerferien, når mange har skiftet 
b) LB giver LMU-konsulenterne til opgave, at de skal minde formændene om vigtigheden at få 

medlemstilmeldinger to gange om året 
c) I alle nye lokalforeninger skal vedtægterne skrives uden antikup-reglen. 
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Visioner, retning og langsigtede tanker 
17) Ny grafisk identitet for LMBU 

Beskrivelse: Magnus og Lars har haft en uformel samtale med en grafiker, der muligvis kan løse 
opgaven med at udvikle nye logoer og grafisk identitet for LMBU. De orienterer fra samtalen. 
Beslutning:  

a. Ønsker LB at engagere denne grafiker til at løse opgaven? 
b. Ønsker LB dermed også at afsætte yderligere midler i budgettet? 

Drøftelse: Magnus og Lars orienterer fra mødet med den grafiker, som vi nu har kontakt til.  
Beslutning: LB bakker op om arbejdet og accepterer, at prisen for projektet med grafik og hjemmeside 
samlet set kan løbe op til kr. 150.000.  
 

Økonomi 
18) Regnskab 2014 

Beskrivelse: På baggrund af regnskabets status pr. 31. oktober 2014 har Mogens og Lars vurderet, 
hvordan årets samlede resultat højst sandsynligt vil se ud pr. 31. december 2014. Fremskrivningen 
af resultatet viser et pænt overskud, som dermed kan hensættes til de planlagte udvidelser af 
aktiviteterne i 2015. 
Drøftelse: Har LB kommentarer til fremskrivningen? 
Bilag F1 – Fremskrevet regnskabsresultat for 2014 
Bilag F2 – Bevilling af driftstilskud fra DUF til LMBU 

Beslutning: Orienteringen er taget til efterretning 
 
19) Budget 2015 

Beskrivelse: Mogens og Lars har udarbejdet 3. udkast til Budget 2015. Med forventede hensættelser 
fra Regnskab 2014 indeholder Budget 2015 et underskud på kr. 70.000,- (inden en eventuel 
beslutning om at bevilge yderligere midler til udvikling af LMBU logo). Det er dermed indenfor LBs 
tidligere beslutning om at acceptere et budgetunderskud på op til kr. 100.000,- som skal anvendes 
til at kunne udvide LMBUs aktiviteter allerede i 2015 inden et muligt forhøjet tilskud fra DUF. 
Beslutning: Kan LB give en endelig godkendelse af Budget 2015 på baggrund af udkast 3? 
Bilag G1 – Budget 2015, udkast 3 
Bilag G2 – Budget 2015, udkast 2 

Kommentar:  
a) Ny Between-konsulent skal budgetteres som fuldtidskonsulent 
b) Udgift til grafik og hjemmeside sættes til i alt kr. 150.000 
c) Tidligere besluttet udvidelse vedr. materiale er sat til 160.000 
d) Derudover yderligere udvidelse på kr. 150.000 til endnu ikke defineret ansættelse. 
 
Beslutning: Budgetudkast 3 godkendes dermed som Budget 2015 
Det indebærer samlet set et budgetteret underskud på kr. 270.000 – med forventning om en 
hensættelse fra 2014 til udvidelse af aktiviteter på cirka kr. 200.000 
 

Personale og Landsbestyrelse 
20) Konstituering i LB 

Beskrivelse: I LMBUs Forretningsorden er nævnt forskellige fokusområder, som LBs medlemmer 

fordeler mellem hinanden. 

Drøftelse: Ønsker LB fortsat at have denne fordeling af fokusområder? 

Beslutning: Hvordan ønsker LB at fordele fokusområderne mellem sig?  

Bilag H – LMBU Forretningsorden 

Drøftelse: Det er ikke aktuelt nu – og derfor bliver punktet med fokusområder i LB skrevet ud af 

forretningsorden i forbindelse med LederForum oktober 2015 
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21) Andrea skifter til nyt job 

Beskrivelse: Andrea Nygaard Christensen skal fra april 2014 være missionær for LM – Lars 

indleder de første overvejelser vedr. stillingsopslaget til ny konsulent i den kommende uge 

Drøftelse: Har LB kommentarer – til enten Andreas skifte eller udformningen af stillingsopslag?  

Kommentar: LB ser gerne (hvis det er muligt), at den ny konsulent har tilknytning til en lokal LM-kreds 

 

22) Specialist-konsulenter i LMBU 

Beskrivelse: En mulig måde at udvide aktiviteterne i LMBU er at ansætte ”specialister” i små 

deltidsstillinger, der kun har én arbejdsopgave. Derved kan de fuldtidsansatte få frigjort 

ressourcer til at beskæftige sig mere med deres spidskompetencer. Lars planlægger at drøfte 

denne mulighed med konsulenterne på det kommende konsulentmøde. 

Drøftelse: Har LB kommentarer til den mulighed – og evt. input til mulige specialistområder? 

Drøftelse: LB nævner forskellige mulige løsninger 

a) En konkret person bliver foreslået som mulig materialekonsulent (Maria Legarth har kontakt) 

b) Det bliver foreslået at ansætte f.eks. en københavnerstuderende 1 dag om ugen som 

kommunikationsansvarlig – og dermed ville personen kunne have jævnlige konsultationer med 

Lars og evt. Nicklas Lautrup-Meiner 

a. LB beslutter, at der skal opslås en 20% kommunikations-assistent stilling i 2015 

 

23) Arbejdsmængde for Landslederen 

Beskrivelse: Lars har cirka hver anden måde samtale med Carsten Skovgaard-Holm, hvor emnet 

er landslederens trivsel og arbejdsopgaver. Et tilbagevendende tema er mængden af 

arbejdsopgaver og muligheden for uddelegering af opgaver til andre. Nogle konsulenter giver 

udtryk for samme problemstilling med at de har mange ”hatte” der skal prioriteres mellem. 

Drøftelse:  

a. Har LB input til måder hvorpå Lars kan uddelegere flere opgaver – eller hvilke typer 

opgaver, der kan skæres ned på? 

b. Har LB en holdning til hvilke konsulentopgaver i LMBU, der er ”vigtigere” end andre? 

Drøftelse: Netop fordi der nu er besluttet en personalemæssig udvidelse, så er det spørgsmål mere 

presserende. 

LB konkluderer, at nu har sagen været til drøftelse og LB vil derfor tage det op på næste møde. 

Det er vigtigt, at finde en løsning, så der bliver fundet tid til personalepleje – for det er vigtigt for hele 

LMBU’s organisation, at konsulenterne trives. 

En ide bliver lufter – at evt. have en teamleder i VestDanmark og en i ØstDanmark 

 

24) Brev fra LM Musik’s konsulent og bestyrelse 

Beskrivelse: Christian Engmark har sendt et brev til LMBU for at gøre opmærksom på muligheden 

for eventuelt at udvide LMBU’s stab med en børnemusikkonsulent. 

Drøftelse: Hvordan forholder LB sig til de ting Christian gør opmærksom på? 

Beslutning: Ønsker LB at arbejder videre på muligheden? 

Bilag I -  Brev til LMBU om fælles musikarbejde 

Beslutning: På Lederforum februar forholder LMBU sig til fremtidige ansættelser – og derfor kan vi 

ikke give mere præcist svar nu. LB er dog ikke afvisende over for ideen.  

 

Eventuelt 
Lars har fået en henvendelse fra en teologi-studerende om evt. at komme i praktik i LMBU. Hvis det 

rent praktisk kan lade sig gøre, er LB positivt stemt over for ideen, og godkender, at Jesper Erbs 

Mikaelsen evt. kan blive praktikant E2015 (måske med Nikolai eller Andreas som praktikvejleder) 

 

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/  

https://dlm.dotserv.com/
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Referat godkendt og underskrevet af LMBU’s Landsbestyrelse  

Lørdag 21. februar 2015  
      

  

  

  

 

      

  

  

  

  

 

      

  

  

  

  

 

      

  

  

  

  

 

  

  

 


