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Landsgeneralforsamling i LMBU – lørdag 20. september 2014 
Kl. 15:00 på Holstebro Kristne Friskole, Valdemar Poulsens Vej 16, 7500 Holstebro 

 

Referat 
1) Velkomst 

Ved Landsformand Magnus Haahr Nielsen 

Indledning: 1. Pet. 2,9 - Vi er et kongeligt præsteskab. 

 

2) Valg af dirigent og referent 

Landsbestyrelsen foreslår Lars Larsen som dirigent. Det er godkendt  

Landslederen foreslår Louise Høgild Pedersen som referent. Det er godkendt 

Morten Vibert, Nikolai Kaarsholm og Andrea Nygaard Christensen er forslået og valgt som 

stemmeoptællere. 

 

 Opstillingsberettigede til Arbejdsudvalg og Landsbestyrelse: Alle, som er medlem af LMBU 

 Taleret på generalforsamlingen: Alle frivillige ledere i LMBU 

 Stemmeret på generalforsamlingen: Alle, der er medlem af en lokalbestyrelse eller har stemmeret 

i et afdelingsforum 

 

Tilstede er 42 med stemmeret  

 

3) Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse 

Ved Landsleder Lars Larsen.  

Fremlæggelse af LMU-regnskab 2013. Rent regnskabsteknisk overgik LM-kids konsulenterne først til 

LMBU's regnskab i jan. 2014  

 

Særlige kommentar til indtægter: 

LM's støtte i 2013 (800.000 kr.) var næsten dobbelt så stort som 2012 (473.717 kr.). LM havde 

truende underskud i 2012, og derfor besluttede Landsbestyrelsen, at vi gav afkald på noget af vores 

tilskud, som en hjælp til LM.  

Fremadrettet er det aftalt, at det, som det kostede LM før i tiden at drive LM-kids følger med over til 

LMBU. Fremadrettet vil tilskuddet være 800.000 for LMU + det, som det kostede at drive LM-kids. 

 

En del af de penge, som kom ind til missionsprojektet, er i overensstemmelse med 

missionsprojektskontrakten, givet videre til LM’s øvrige missionsarbejde. Pengene går stadig til 

missionsarbejde i Etiopien.   

 

Særlige kommentar til omkostninger: 

Den største omkostning, er løn til konsulenter og forkyndervirksomhed (1.825.646 kr.).  

Derudover har der været forskellige konferencer. Herunder Mission13, LULK og Ung Uger. 

Internationale aktiviteter dækker over en tur til Etiopien, i forbindelse med missionsprojektet 2013. 

Derudover har der været sendt nogle LMU’ere til Gospel Coalition. Ydermere har Lars Larsen haft 

rejser til Island og Israel. I alt kr. 75.938. DUF yder støtte på 75% til disse udgifter med 

tilbagevirkende kraft. Disse aktiviteter koster altså reelt blot 25% for LMBU. 

 

Der har i 2013 været et underskud på 5000 kr. i 2013. Det har været en periode, hvor det har været 

usikkert, hvad det ville koste at fusionere LMU og LM-kids. Det er derfor et tilfredsstillende resultat. 

LMBU’s penge skal bruges til mission og et overskud er derfor ikke et mål. 

 

Vi har forudbetalt husleje indtil 2016 til LM.  

Likvidbeholdningen er på 1,4 mio. 
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Spørgsmål og kommentarer til regnskabsfremlæggelsen: 

- Hvad dækker de 269.527 kr. i administrationsomkostninger over? Se note 9 på side 11 i 

regnskabet. Det er bl.a. regnskabsassistance, kontorhold, revisionsselskab, lokaleomk. (varme 

osv.) osv. Det er derfor ikke formålsbestemt virksomhed, og skal således posteres andetsteds. 

Formålsbestemt virksomhed er alt, som fremmer LMBU’s formål. Altså primært forkyndelse.  

- Hvad skyldes de ændrede omkostninger til informationsmateriale i forhold til budgettet. Man har 

budgetteret med 60.000 kr., men man har kun brugt 24.884 kr.? Der er trykt færre brochurer end 

der er budgetteret med. Der var færre udg. til fællessang, hjemmeside osv.  

 

Statsautoriseret revisor og Landsbestyrelsen har forhåndsgodkendt 

Landsgeneralforsamlingen skal godkende regnskabet med 50 % af de stemmeberettigede. 

Regnskabet er godkendt med mere end halvdelen af stemmerne.  

 

Spørgsmål vedrørende DUF 

Hvor mange lokalforeninger skal vi have for at få mere tilskud fra DUF?  

I 2012 havde vi mellem 800-900 medlemmer i LMU. I 2013 var der færre medlemmer i LMU, det 

betød, at vi røg under grænsen og gik et tilskudstrin ned. Tilskuddet 2014 beregnes på grundlag af 

antal medlemmer i 2013. Pr. 31. jan. 2013 var der 801 medlemmer. Det betyder, at vi igen rykker en 

tilskudskategori op. Et medlem eller en lokalforening kan altså gøre en stor forskel. Alle medlemmer 

pr. 30. september tæller med i opgørelsen. Størrelsen af DUF tilskuddet er faldet, da der er kommet 

flere foreninger i DUF. 

Hvis ikke der er en lokalforening der hvor man bor, kan man godt være medlem et andet sted. 

Vi får, ud over støtte pr. medlem, støtte pr. lokalforening. I 2013 havde vi 39 lokalforeninger, havde 

der været 1 lokalforening mere var vi rykket et tilskudsniveau op.  

En lokalforening oprettet i 2014 skal eksistere et helt kalenderår, altså hele 2015, før vi får tilskud. Vi 

får altså først støtten i 2016.  

 

4) Fastlæggelse af medlemskontingent for det kommende kalenderår 

Medlemskontingent til landskassen er i 2014 på 35 kr. pr. medlem. Det skal vedtages, om beløbet 

skal være det samme i 2015. Det skal vedtages med mere end 50% af de stemmeberettigede. 

Minimumskontingentet i foreningerne er på 75 kr. I LM-kids foreninger beholder man alle 75 kr. lokalt. 

I LMU beholder man 40 kr. og sender 35 kr. ind.  

Det nuværende kontingent på 35 kr. er vedtaget for 2015, med mere end 50% af de 

stemmeberettigede. 

 

5) Landsbestyrelsens beretning om LMBU’s virksomhed i det forløbne år 

Ved Landsformand Magnus Haahr Nielsen 

 

Vi er en ny familie, sammen om at bringe evangeliet videre. Vi er knyttet sammen som en familie af 

Kristi brødre og søstre. Vi har et fælles ansvar. Vi drager omsorg for overgangene, mens vi gør det, 

har vi lov at være os selv. LMBU er ikke en stor forening med lille vigtig partitop. LMBU er en bred 

forening med en lille landsledelse. Landsbestyrelsen glæder sig til at arbejde videre med LMBU efter 

dette første spæde år.  

 

I det forgangne år, har der, med Bibelglædens år, særligt været fokus på bibelen. Forhåbentlig har 

dette været til inspiration 

 

Fusionen har betydet flere ændringer. Det er blevet muligt for børne og juniorklubber at oprette sig 

som foreninger og få DUF midler, som kan blive til stor gavn.  

Oprettelsen af foreninger er vigtig for LMBU's demokrati ikke bliver skævt.  

De klubber, som ikke bliver oprettet som lokalforeninger, vil ikke blive behandlet anderledes, der er 

ikke A og B hold.  

De nye LMBU afdelinger, kan i høj grad selv udforme, hvordan det skal fungere. Det kommende år er 

målet, at komme helt i hus med hvordan afdelingerne skal udformes.  
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Organiseringen er blevet således, at landsbestyrelsen har det samlede ansvar. Sammen med de 3 

arbejdsudvalg udgør de LMBU’s landsledelse. Denne struktur gør det muligt at arbejde 

helhedsfokuseret og samtidig målrettet.  

Konsulenterne skal inddrages i gensidigt samarbejde. Landsleder Lars Larsen har, i det forgangne år 

sikret en god overgang for personalet.  

Der er udført stort arbejde med at sammenlægge LMU og LM-kids regnskab. Det juridiske er nu på 

plads.  

Det er vigtigt fremadrettet, at kommunikationen er på plads, og den har i nogen grad været for dårlig i 

2014. Der vil blive arbejdet på kommunikationen omkring LMU, LM-kids og LM Between, bl.a. 

arbejdes der på et samlet grafisk udtryk.  

 

Børneklubberne, er en stor missionsmark. Derfor har Boblen igen i år været rundt i landet.  

Flere og flere børne- og juniorklubber afholdes i “kirketiden”. Det gør det vanskeligere at invitere 

venner fra klassen med. Vi må arbejde på ligeledes at bevare børneklubber i hverdagen, så vi ikke 

afskærer den missionsmark. Det er bl.a. op til klubberne, hvordan de vil gøre dette. Men LMBU vil 

gerne arbejde på at LMBU altid er et udadrettet arbejde. Det videre arbejde afhænger i nogen grad 

af, at der oprettes flere lokalforeninger, så vi får flere støttekroner. 

 

Vi har i det forgangne år fået LM Between. Der skal sættes mere fokus på dem. De har før været i 

hver deres gruppe henholdsvis LMU og LM-Kids. Med arbejdsgrenen, har vi fået et arbejdsudvalg, 

der for første gang i LM's historie fokuserer på at udvikle junior-teen arbejdet.  

Navnet udtrykker en spænding og en retning mod noget nyt. Vi vil med navnet gerne give fælles 

identifikation. 

LMBU har støttet op om event, hvor mange teenagere mødes. Vi vil ikke selv kunne løfte sådan et 

arrangement, så derfor er det værdifuldt for os, at kunne støtte IMU i deres arbejde på dette område.   

 

LMU er nok den arbejdsgren, som er mest uberørt af fusionen.  

Men det står ikke stille. Der arbejdes på, at det fortsat skal være et levende fællesskab. Der er 

kommet gang i en række smågruppe initiativer. Vi skal ikke danne menigheder, men blive en del af 

den lokale kreds eller frimenighed. Det er smågrupper velegnede til, og de kan bidrage med mere 

diakoni.  

 

Missionsprojektet i 2014 år har været Cambodja. Næste år forsøger vi med et missionsprojekt i 

Danmark. Vi ønsker, på forskellige måder, at igangsætte lokalprojektor, som inspirerer til mission.  

 

Stor tak til landslederen og ansatte + landsbestyrelsen og udvalgene.  

Stor tak til frivillige.  

 

Spørgsmål og kommentarer til årsrapporten: 

Hvad ligger der i smågrupperne? 

Nogen gange, særligt i storbyerne udvikler LMU sig til menigheder, og det er ikke intentionen. Fra 

LMBU’s side vil vi gerne, at man har sit primære åndelige fællesskab i kredsen eller frimenigheden. 

Smågrupper er mindre og kan noget andet. Det er en ny måde at lave LMU på. Det behøves ikke 

nødvendigvis være det samme i hele landet. Der har været skabt erfaring med et pilotprojekt i Århus 

og København, og de gode erfaringer skal nu spredes.  

 

Hvor mange lokalforeninger skal der til før der kan ansættes flere? LMBU har et ønske om at 

prioritere de ansatte der er behov for. Særligt børneområdet har i den kommende tid brug for flere 

ansatte.  

 

6) Indkomne forslag til afstemning 

Landsbestyrelsen foreslår at bestyrelsesmedlemmer i både LMU, Between og Kids kan stemme ved 

valgene til alle 3 arbejdsudvalg, da der ellers ikke vil være ret mange stemmeberettigede ved valgene 

til AU-Kids og AU-Between. Landsbestyrelsen stiller derfor forslag om ekstraordinært at dispensere 

fra de almene afstemningsregler i paragraf 9, stk. 4, når der skal vælges repræsentanter til de 3 
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arbejdsudvalg og til Landsbestyrelsen. Forslaget betyder, at alle, der er stemmeberettigede til én type 

afstemning, ekstraordinært også kan stemme ved alle øvrige typer afstemning.  

 

Landsbestyrelsens forslag om ekstraordinært at dispensere fra de almene afstemningsregler i 

paragraf 9, stk. 4, når der skal vælges repræsentanter til de 3 arbejdsudvalg og til 

Landsbestyrelsen lyder sådan:  

På Landsgeneralforsamling 2014 er alle, som er stemmeberettigede til afstemningen vedrørende 

ét af arbejdsudvalgene, også stemmeberettigede til afstemningerne vedrørende de øvrige 

arbejdsudvalg og Landsbestyrelsen. Dispensationen skyldes, at de almene afstemningsregler vil 

medføre, at det på netop denne generalforsamling bliver vanskeligt at finde tilstrækkeligt mange 

stemmeberettigede medlemmer, der kan stemme til arbejdsudvalgene. Dette forslag skal 

godkendes med 2/3 flertal blandt de stemmeberettigede. 

 

Forslaget skal vedtages ved 2/3 af de stemmeberettigede.  

Forslaget er vedtaget med 39 ud af 42 stemmeberettigede. 

 

7) Valg af medlemmer og suppleanter til ”Arbejdsudvalget for børn (LM Kids)” 

Kandidater skal være stillet op og meddelt til landsleder Lars Larsen 4 uger før 

landsgeneralforsamlingen. Nogle kandidater er kommet til senere end det. Så egentlig, kan de kun 

stille op som suppleantkandidater og er som sådan, på valg igen næste år.  

Kan generalforsamlingen acceptere, at de stiller op som fuldgyldige kandidater?  

 

Skal vedtages med 2/3 af de stemmeberettigede. 

Forslaget er vedtaget med 38 ud af 42 stemmeberettigede. 

 

Det er muligt at opstille suppleant-kandidater til alle Arbejdsudvalg på selve landsgeneralforsamlingen 

 

Nuværende medlemmer af Arbejdsudvalget for børn (LM-kids) 

Martin Højgaard Jensen, Helle Agerbo, Helene Dalsgård og Inge Noer Larsen + en tom plads.  

 

Helle Agerbo og Martin Højgaard Jensen er på valg. 

Helle Agerbo genopstiller ikke. Martin Højgaard Jensen modtager genvalg.  

 

Da der er tre ledige pladser, er det muligt at sætte tre krydser på stemmesedlen. Dog kun 2 krydser 

ud for samme navn. For at kunne blive valgt, skal man have mere end 50% af de stemmeberettigede.  

 

Der er ingen opstillede suppleantkandidater.  

Martin er valgt ind med 82 stemmer. Martin er valgt ind for 2 år og dermed på valg igen i 2016. 

 

8) Valg af medlemmer og suppleanter til ”Arbejdsudvalget for junior-teen (LM Between)” 

Nuværende medlemmer af Arbejdsudvalget for junior-teen (LM Between) 

Daniel Munk, Mads Eriksen, Mirjam Beck, Anette Schmidt, Thomas Vestergård Rasmussen.  

 

Daniel Munk, Mads Eriksen og Miriam Beck er på valg og genopstiller ikke.  

Peter-Jan Teunissen stiller op.  

 

Der er tre ledige pladser i udvalget. Det er muligt at sætte tre krydser på stemmesedlen. Dog kun 2 

krydser ud for samme navn.  

For at kunne blive valgt, skal man have mere end 50% af de stemmeberettigede.  

 

Monika Højgaard Jensen stiller op som suppleantkandidat, og er som sådan på valg til næste år. (Der 

er tre bestyrelsesmedlemmer, som står inde for kandidaturet. 
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Peter-Jan Teunissen er valgt med 82 stemmer. Han er valgt for 2 år og dermed på valg i 2016.  

Monika Højgaard Jensen er valgt med 51 stemmer. Hun er valgt for 1 år og dermed på valg i 2015. 

 

9) Valg af medlemmer og suppleanter til ”Arbejdsudvalget for unge (LMU)” 

Nuværende medlemmer af Arbejdsudvalget for unge (LMU) 

Helene Høgild Pedersen, Line Højgaard Jensen, Mads Dahl Mølgaard Madsen  

Kristoffer Agerbo, Magnus Haahr Nielsen. Anders Hansen er suppleant.  

 

Helene Høgild Pedersen, Line Højgaard Jensen og Mads Dahl Madsen er på valg og genopstiller 

ikke.  

Sara Nedergaard Hansen, Lars Jensen og Sebastian Olsen stiller op. 

 

Der er tre ledige pladser i udvalget. Det er det muligt at sætte tre krydser på stemmesedlen. Dog kun 

2 krydser ud for samme navn.  

For at kunne blive valgt, skal man have mere end 50% af de stemmeberettigede.  

 

Der er ingen opstillede suppleantkandidater.  

 

Sara Nedergaard Hansen er valgt med 39 stemmer. Hun er valgt for 2 år og dermed på valg i 2016. 

Lars Jensen er valgt med 49 stemmer. Han er valgt for 2 år og dermed på valg i 2016. 

Sebastian Olsen er valgt med 31 stemmer. Han er valgt for 2 år og dermed på valg i 2016.  

 

10) Valg af medlemmer og suppleanter til ”Landsbestyrelsen” 

Nuværende medlemmer af Landsbestyrelsen 

Thomas Vestergaard Rasmussen, Sarah Engmark, Inge Noer Larsen, Michael Andreas Nissen 

Magnus Haahr Nielsen og Jesper Sonne-Mortensen. 

(Jesper blev valgt som næstformand, men trådte ud i løbet af året. Der er seks pladser i 

landsbestyrelsen, men der har altså i praksis i år kun været 5 medlemmer.).  

 

Thomas Vestergaard Rasmussen og Sarah Engmark er på valg.  

Thomas modtager genvalg. Sarah modtager ikke genvalg.   

Olai Birch stiller op, Jeppe Petersen stiller op og Anders Hansen stiller op.  

 

Michael Andreas Nissen trækker sig ud af bestyrelsen før tid, så der er 4 ledige pladser, og der må 

altså sættes 4 krydser, men max to krydser ved hver person.  

For at kunne blive valgt, skal man have mere end 50% af de stemmeberettigede. (Se note 2 omkring 

tolkning af vedtægter på dette punkt.)  

 

Michael Andreas Nissen stiller op som suppleantkandidat, og er som sådan på valg til næste år. 

 

Olai Birch er valgt med 48 stemmer. Han er valgt for 1 år og dermed på valg i 2015.  

Thomas Vestergaard Rasmussen er valgt med 48 stemmer. Han er valgt for 2 år og dermed på valg i 

2016. 

Jeppe Petersen er valgt med 45 stemmer. Han er valgt for 2 år og dermed på valg i 2016. 

Anders Hansen er valgt med 28 stemmer. Han er valgt for 2 år og dermed på valg i 2016. 

 

Michael Andreas Nissen er valgt som suppleant med 37 stemmer. Han er dermed på valg i 2015. 

 

11) Valg af formand og næstformand til ”Landsbestyrelsen” 

Magnus Haahr Nielsen stiller op som formand. Han er valgt med mere end 50% af stemmerne.  

Thomas Vestergaard Rasmussen stiller op som næstformand. Han er valgt med mere end 50% af 

stemmerne.   

12) Valg af revisor  
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Nuværende revisor er AP | Statsautoriserede Revisorer P/S v/Jesper Birn 

Landsbestyrelsen forslår genvalg af revisor.  

 

Revisor genvælges med mere end 50% af stemmerne 

 

13) Eventuelt 

Ingen punkter under eventuelt 

 


