FORMANDS
GUIDE

» Intro «

» Du er formand «

Tusind tak fordi du har sagt ja til at være formand i LMU! Det er en vigtig
og meningsfuld opgave, som ligger foran dig, og vi er mange, der sætter
pris på, at du vil stille dig til rådighed.

Hvad enten vi holder bibeltime, spiller fodbold eller drikker kaffe, så
ønsker vi, at LMU skal være et dejligt fællesskab. Et sted hvor vi kan
dele stort og småt, og hvor troen på Jesus er central. Som formand har
du ansvar for at det praktiske er i orden, så I kan have et godt fællesskab
om troen. Men du har også et ansvar for dig selv.

LMU vil gerne give dig denne lille håndbog med på vejen, så du kan komme godt i gang med din nye opgave. Vi anbefaler, at du læser det hele
igennem. Det kan gøre det lettere at komme i gang med arbejdet, og forhåbentlig kan du komme nogle problemer i forkøbet, så du undgår dem,
inden de dukker op.
Mens du læser så husk, at du ikke står alene med opgaven. Du har både
en LMU-bestyrelse og en LM-forsamling, som du kan samarbejde med.
Desuden kan du altid kontakte din ungdomskonsulent, der er klar til at
hjælpe dig. Du står altså ikke alene med opgaven.

Frygt ikke, for jeg er med dig, fortvivl ikke, for jeg er din Gud.
Jeg styrker dig og hjælper dig, min sejrrige hånd holder dig fast.
- Esajas 41, 10

Det er Gud, som leder mennesker lige troskamp som hård eller let,
til Jesus og skaber troen på ham så er det en rigtig god idé at finde
i deres hjerter. Og samtidig har en medvandrer, som du kan dele
Gud valgt dig som et redskab i sin tro og tvivl med. Det kan være en
store plan. Det er helt fantastisk. jævnaldrende eller en mere moden
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» Du er et forbillede «

» Bestyrelsesmødet «

I LMU’en er vi sammen om troen på Jesus, og som disciple bliver vi opfordret til også at lede andre hen til Jesus. Her må du som formand være
med til at gå foran med de evner, som du har fået. Vi har nemlig forskellige personligheder, og Gud har givet os forskellige nådegaver, som vi
med frimodighed må bruge. Derfor er der forskellige områder, hvor du
som formand kan satse særligt på at være et forbillede – alt efter dine
personlige evner og nådegaver.

En af de rigtig vigtige opgaver for formanden er at sørge for, at der bliver
afholdt bestyrelsesmøder. Mange steder har man dette møde ca. en gang
om måneden. Senest en uge inden mødet skal du udarbejde og sende en
dagsorden til de andre i bestyrelsen. Hvis der er tendens til at mødet trækker ud, kan det være en idé at sætte tidspunkter på de enkelte punkter.

Bøn
Det vil være naturligt at bede for
de personer, der kommer i LMU’en.
Bønnen gør en afgørende forskel.
Du kan også bede for konkrete sager i LMU’en i dagligdagen, og det
er en god idé, at gøre de andre i bestyrelsen opmærksomme på, at de
også har denne opgave.

Samtale om Jesus
En anden ting, du kan gøre for at
lede folk til Jesus, er at tage initiativ til at tale om ham. Efter en
bibeltime er det fx oplagt at snakke
videre om det, som var aftenens
emne. Du kan også spørge ind til,
hvordan folk har det med Jesus.

Formaning
Det er vigtigt, at du er opmærksom på den enkelte LMU’er. Du
har et ansvar for at reagere, hvis
du opdager noget, som er galt. Hvis
et kærestepar flytter sammen el-

ler nogen af jer begynder at leve
et dobbeltliv, er det noget, du skal
være opmærksom på. Du kan altid
gøre brug af LM-menigheden eller
ungdomskonsulenten for at få vejledning i den enkelte sag.

Mission
Evangeliet er for godt til at holde
for os selv. Men hvis LMU’en ikke
skal lukke sig om sig selv og sit
budskab, er det godt at tænke på,
hvordan I kan komme ud med det
gode budskab. Det kan enten være
ved at fortælle om Jesus på gaden,
hjælpe mennesker der har brug for
en hånd eller noget helt tredje. Du
kan som formand præge resten af
LMU’en til også at huske missionen.

Du skal også være ordstyrer for mødet eller finde en anden til at være
det. Ordstyreren har til opgave, at alle bliver hørt, og at man når igennem
dagsordenen på en fornuftig måde.
En dagsorden beskriver, hvad I skal tale om, og hvad I skal beslutte. Den
kan for eksempel indeholde følgende punkter:
–– Andagt
–– Bedemøde
–– Vælge referent.
•• For at følge op på det I har besluttet fra tidligere, er det smart at skrive et kort
og præcist referat af mødet.

–– Gennemgang af referat fra seneste bestyrelsesmøde.
–– Evaluering af LMU-aftener siden sidst.
–– Fremtidige LMU-aftener indtil næste bestyrelsesmøde.
•• Vær sikker på, at der er styr på aftenerne.

–– Praktiske forhold.
•• Fx LMU-lejr, programplanlægning, mm.

–– Økonomi.
•• Indtægter fra kontingent, gaver, mm.
•• Udgifter til lejre, evangelisation, mm.

–– Åndelige forhold (der skrives ikke referat til dette punkt).
•• Drøft om der er personer eller forhold, som har brug for ekstra opmærksomhed
i LMU.
•• Del internt i bestyrelsen, hvordan I personligt har det med troen

» Andre opgaver «

» Uddeleger opgaverne «

Mange af de øvrige opgaver, som en formand har, kan du få overblik
over her. Der vil være forskel på om du er formand i en stor LMU eller
en mindre LMU. Men alle steder kan du med fordel uddelegere nogle af
opgaverne til bestyrelsesmedlemmer eller andre LMU’ere.

Som formand vil du opleve, at du får ansvar for en del opgaver i LMU’en.
Derfor er det som tidligere nævnt vigtigt, at du ikke selv tager alle disse
opgaver på dig, men at I som bestyrelse finder nogle, som kan løse dem
i LMU’en.

Som formand skal du:

Du skal altså ikke gøre alting selv
men hjælpe og lede andre til at
udføre de opgaver, der er brug for.
Hvis I for eksempel spiser kage,
når I mødes, skal du ikke bage hver
gang men sørge for, at der bliver
lavet en liste, så alle på skift tager
noget med. På samme måde kan du
i jeres bestyrelse dele opgaver ud,
så I løfter i fællesskab.

–– Følge op på de praktiske opgaver,
som er blevet delt ud til andre.
Det er især vigtigt at rose og
anerkende folk for det arbejde
de gør.
–– Spørge LMU’erne, om de vil være
med i en bibelstudiegruppe.
–– Deltage i AfdelingsForum (AF).
Din ungdomskonsulent vil
kunne fortælle mere om, hvad
det er.
–– Deltage i nogle af LM-kredsens
styrelsesmøder - tal eventuelt med LM’erne om hvordan I
ønsker at gøre dette.
–– Videregive beskeder til LMU’en
om relevante arrangementer og
give orientering om bestyrelsens
arbejde.
–– Hvis en LMU’er flytter til en anden by, kan det være en god idé
at kontakte LMU-kredsen i den
pågældende by.
–– Kontakte LM-kredsen hvis en
person stopper i LMU’en.

–– Husk i samarbejde med kassereren at der er mulighed for at søge
lejrtilskud og ledertilskud ved
kommunen – fx til Lederkursus.

Særlige opgaver ved
generalforsamlingen
–– Indkalde til generalforsamling i
rette tid – se hvad der står i jeres
vedtægter (typisk 14 dage før).
–– Holde formandsberetning under
generalforsamlingen. Undersøg
eventuelt hvad dine forgængere
på formandsposten har sagt.
–– Finde kandidater i samarbejde
med bestyrelsen som kan stille
op til bestyrelsen ved generalforsamlingen.
–– Finde en ordstyrer til generalforsamlingen.
–– Finde revisorer som vil revidere
regnskabet – spørg eventuelt
LM-kredsen om hjælp til dette.
–– Tjekke op på vedtægter og at
vedtægterne bliver overholdt
ved generalforsamlingen.

og der behøver ikke nødvendigvis
være en med fra bestyrelsen, selvom det kan være en god idé. På den
måde kan I fra bestyrelsens side
følge med i, om lejren bliver planlagt til tiden, og om de måske har
brug for noget ekstra hjælp til at
løse opgaven.

Et andet eksempel på en opgave,
der kan uddelegeres, er planlægningen af en LMU-lejr. Det er oplagt at finde nogle LMU’ere til det,

Når du giver en opgave fra dig, er det altid vigtigt, at gøre det klart for
den, du spørger, hvad opgaven går ud på og hvor lang tid opgaven varer.
Det gør det mere overskueligt at sige ja til noget, når man ved hvad det er,
man skal gøre.
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