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1. Velkommen – v/landsformand Magnus Haahr Nielsen 

 

2. Valg af dirigent  

Lars Larsen blev foreslået og valgt som dirigent.  

 

Dirigenten forklarede, at på LMBUs Landsgeneralforsamling har man stemmeret, hvis man: 

a) er bestyrelsesmedlem i en lokalforening  

b) eller har stemmeret i et LMBU Afdelingsforum 

c) eller en af de 7 delegerede landsmedlemmer, der blev valgt umiddelbart inden 

generalforsamlingen gik i gang 

 

3. Valg af referent og stemmetællere 

Dorthe Schmidt blev foreslået og valgt som referent 

Janne Bak-Pedersen, Kristoffer Larsen og Kristian Larsen blev foreslået og valgt som 

stemmetællere 

 

Antallet af stemmeberettigede på Landsgeneralforsamlingen 2017 blev derefter optalt til 45. 

 

4. Landsbestyrelsens beretning – v/landsformand Magnus Haahr Nielsen 

”Det er fuldbragt” - så enkelt og radikalt lød Jesu sidste ord inden han gav sit liv og døde på 

korset. Det er det budskab, vi i LMBU ønsker at bringe videre. Vi vil, at børn og unge må lære 

Jesus at kende som den han er og for det, han har gjort for os. Skabt os, elsket os og givet sit eget 

liv for os. Det er troen og kærligheden til Jesus, der er drivkraften i LMBU.   

 

Stærke visioner 

I starten af året vedtog LMBU's landsbestyrelse en ny vision for LMBU frem til 2021. En vision vi 

har arbejdet med i gennem 2016, og hvor vi bl.a. på sidste års Landsgeneralforsamling fik jeres 

input og drøftede, hvad vi som forening skal prioritere vores arbejde på i de kommende år. Det 

har været et komplekst arbejde, fordi vi i LMBU dækker en bred gruppe. Fra de mindste børn, til 

teenageren og til den 30-årige LMU'er. Vi har forskellige behov, men omdrejningspunktet er det 

samme: vi vil pege på Jesus. Derfor er vores vision 2021 et udtryk for vores trosgrundlag. 

Vi vil: Kristne fællesskaber - Oplæring og mission - og Lederudrustning 

 Vi vil fællesskaber, der er ærlige, tilgivende og visionære 

 Vi vil møde mennesker med evangeliet, så det bliver personligt og får konsekvenser 

 Vi vil udruste frivillige i LMBU, så de vokser og trives i tjenesten 
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Sammen med vision 2021 har vi udarbejdet fire strategier for hvert visionspunkt, der 

konkretiserer, hvad vi vil arbejde på for at realisere visionen. Vi forventer ikke, at alle 12 

strategier bliver realiseret til fulde frem til 2021, men visionen og strategierne giver os en 

arbejdsretning, hvor vi kan gribe de muligheder der åbner sig i arbejdet. 

Visionen for LMBU 2021 er en stor vision, vi vil meget, men vi tror også på en Gud, der har 

knyttet stor løfter til det evangelium og den mission han har givet os og sendt os ud i.    

 

Ansættelser 

Vi har i år ansat en ny Kids-konsulent i Vestdanmark, efter at Susanne Iversen har fundet nyt 

arbejde. Susanne har gjort et stort og ihærdigt arbejde for børn og frivillige ledere i Kids siden 

sin ansættelse i 2012. Vi vil sige en stor tak for dette og ønske hende Guds velsignelse fremover. I 

april kunne vi byde velkommen til vores nye Kids-konsulent, Kristian Larsen, der med ildhu 

har påbegyndt arbejdet i LMBU.  

 

Simon Bartholdy begyndte i sommers på fuldtidsstudie. Han har derfor valgt at reducere sit 

timetal som musikkonsulent, og vi er meget glade for, at vi har fundet en model, hvor vi fortsat 

kan have Simon ansat. Som et resultat af justeringen i Simons ansættelse vil vi oprette en 

deltidsstilling til at varetage opgaven med at arrangere og lede Musiklejeren i samarbejde med 

LM-musik. 

I det kommende år vil vi ansætte en ny ungdomskonsulent i Østdanmark på fuldtid, vi opslår 

stillingen efter en større personalekabale. I sommers genoptog Louise Høgild sine 

teologistudier og har derfor ikke kunne fortsætte sin ansættelse på 70% og hun er derfor gået 

ned i tid. Vi har i Landsbestyrelsen haft et ønske om at opslå en fuldtidsstilling og vi har derfor 

valgt at samle opgaven som ungdomskonsulent med de kommunikationsopgaver som Andreas 

Ipsen varetager i dag, der udgør en 40% ansættelse.  

Vi vil derfor gerne sige en stor tak til Andreas og Louise for deres mangeårige og trofaste 

tjeneste i LMU og LMBU. 

 

Økonomi 

I LMBU har vi en årlig økonomi på 4,5 mil. kr., hvor hoveddelen går til at lønne vore ansatte, der 

driver landsforeningens arbejde. Det er derfor vigtigt, at vi sikrer en god og stabil økonomi, så 

hovedfokusset kan være at bringe evangeliet ud. Det var derfor med stor tilfredshed at vi kunne 

afslutte årsregnskabet 2016 med et lille underskud på 36.000 kr. Dette var meget dejligt efter at 

vi i en årrække har haft store underskud og tæret på opsparingen, da vi i de forgangne år har 

prioriteret at bruge flere penge for at sikre en god sammenlægning af LMU og LM-Kids.    

Indtægten til arbejdet i LMBU kommer fra de indsamlede gaver til LM og fra tipsmidlerne, der 

administreres af DUF.  Fra 2015 til 2016 har vi haft en medlemsfremgang fra ca. 850 til 1100 



                                                     
REFERAT LMBU Landsgeneralforsamling 2016 

Løgumkloster, 7. oktober 2017 
 

 
Side 3 af 7 

 

medlemmer, hvilket betyder, at vi i 2017 vil få godt 200.000 kr. mere i driftstilskud fra DUF.  

Medlemsfremgangen har sikret, at vi kan fastholde vores nuværende aktiviteter og vi arbejder 

fortsat på at sikre flere medlemmer i LMBU, da det giver medlemmerne og foreningerne en 

større forankring og demokratisk indflydelse i vores forening. Samtidig med dette kan vi øge 

vores tilskud fra DUF og dermed vores muligheder for at drive arbejdet.   

 

En forening fuld af liv     

Vi er i LMBU i omegnen af 2300 børn og unge, der ugentligt mødes for at være sammen og dele 

tro og liv. Det forgangne år har derfor været et livligt år med mange aktiviteter lokalt. Med sang, 

bibeltimer, leg, spil. bøn, lejre, samtaler og meget mere. Vores konsulenter har været rundt i 

klubber og LMU-foreninger for at forkynde og give sparring til alle vore frivillige ledere.  Op til 

julen 2016 udgav vi sanghæftet og albummet ”Juletid”, der blev en stor succes med et stort salg og 

trykning af 3. oplæg inden julen. I november afholdt vi Mission'16 på et fyldt LMH, med et stærkt 

fokus på den personlige tro på Jesus og på at være et vidnesbyrd om ham. Gennem hele året har 

vi haft vores Missionsprojekt i Peru, hvor vi har samlet penge ind og skabt fokus på at evangeliet 

skal nå ud til alle verdenshjørner. Over sommeren har Boblen været rundt i landet til Bobletræf, 

i år med et nyt og fint telt. Sommeren har også budt på Ung Uge på Haderslev Næs og Virksund 

Bibelcamping. Til november udkommer Fællessang 4, med mange nye sange. Og nu i denne 

weekend, hvor vi afholder Generalforsamling, er vi sammen til Landslederkursus for at blive 

udrustet, opmuntret og udfordret i vores daglige tjeneste. 

 

Afslutningsvis vil vi gerne sig en stor tak til alle vores ansatte, for jeres trofasthed og 

arrangement i arbejdet. Tak også til alle jer der løfter i det daglige arbejde i LMU-foreningerne, 

børne- junior- og teenklubber.    

 

LMBU’s Landsbestyrelse september 2017 

Formand, Magnus Haahr Nielsen 

Næstformand Thomas Vestergaard Rasmussen, Inge Noer Larsen, Jeppe Petersen, Elsebeth 

Hedelund Christensen, Olai Birch og Henning Kamp 

 

Afstemning: Formandsberetningen blev godkendt 
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5. Fremlæggelse af LMBUs Vision 2017-2021 – v/LMBUs Landsbestyrelse (bilag A) 

- Magnus Haahr Nielsen fremlagde 

- Der blev spurgt ind til:  

o Plads til mangfoldighed – vi er forskellige og ønsker at der skal være plads til det. 

Ikke noget fast tanke om. 

o Lederudrustning 

 I Kids- og Between-klubber samtaler konsulenterne med lederne inden 

eller efter klubbesøg  

 Ungledertræning på efterskolerne af Kristian og Dorthe 

 Ønske om kurser i Kids og Between + lejr. Pt arrangeres undervisningsdage 

for ungledere, men der er desværre næsten ingen tilslutning 

 Peter Leif Mostrup Hansen (frimenighedspræst i Randers) er ved at 

oversætte en light udgave af en prædikenlære - skrevet af bibeltro svensker  

 Behøver ikke at være svært – Kristian Larsen holder børneklub og om aften 

holde noget fælles for klublederne spise sammen og 1½ time undervisning 

og drøftelse. Godt at møde lederne på tværs 

o Ønskes at der laves forkynderundervisningsforløb for LMU’er –  Det sker i Aarhus 

og KBH 

o Sang og musik – ønske om oplæring og hjælp til nye band 

I løbet af 2018 udkommer et sanghæfte målrettet juniorer i Between – som et alderssvarende 

alternativ til Fællessang 3 og 4 

 

 

6. Fremlæggelse af LMBUs regnskab 2016 – v/landsleder Lars Larsen (bilag B)  

a. Gennemgik regnskabet – underskud på 36.484 kr.  

b. Spørgsmål og kommentarer:  

i. I Ledelsesberetningen bør der næste år skrives om de ugentlige aktiviteter og 

nævn også, at der i LMBU er legestuer  

ii. Medtage de to ting, som kommer med i noterne fra Revisor – så det giver 

sammenhæng  

iii. Tal side 8 – LM-kids og Between – hvorfor er der så lidt indsamling? Nogle 

steder samlet ind fælles og så sendt til kids.   

iv. Fællessang 4 – indtægter får Lohse, da de også afholder udgifter vedrørende 

f.eks. rettighedssøgning m.m. Musikkonsulent har brugt tid til Fællessang 4 og 

ikke blevet brugt så meget til Kids. Sådan har bestyrelsen valgt at prioritere 

konsulentens tid – for at udgivelsen kunne blive virkeliggjort.   

Årsregnskabet blev godkendt 
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7. Valg af medlemskontingent 2017 samt beløbsramme for afdelingskontingent 2017 

- Lokalforeningers kontingent for medlemmer til landsforeningen i 2018 = kr. 35,- 

- Lokalforeningers kontingent til LMBU-afdelingen i 2018 = kr. 0-75,-  

 

8. Valg af revisor 

- Genvalg af revisor: Beierholm Statsautoriseret Partnerselskab 

 

9. Valg af medlemmer til arbejdsudvalget for børn (AU Kids) 

• Fire pladser i udvalget skal besættes 

• Inge Noer Larsen, Helene D. Andersen og André Drejer er på valg (Alle 3 modtager genvalg) 

o André Drejer er genvalgt med 43 stemmer 

o Inge Noer Larsen er genvalgt med 42 stemmer 

o Helene D. Andersen er genvalgt med 45 stemmer 

• Clara Jönsson opstiller til udvalget som suppleant 

o Clara Jönsson er valgt med 45 stemmer 

 

10. Valg af medlemmer til arbejdsudvalget for junior/teen (AU Between) 

• To pladser i udvalget skal besættes 

• Simon Nymann Eriksen og Torkild Engelst Nielsen er på valg (Simon modtager genvalg, 

Torkild modtager ikke genvalg) 

o Simon Nymann Eriksen er genvalgt med 45 stemmer 

• Lillian Hauge Andersen opstiller til udvalget som suppleant 

o Lillian Hauge Andersen er valgt med 42 stemmer 

 

11. Valg af medlemmer til arbejdsudvalget for unge (AU LMU) 

• Tre pladser i udvalget skal besættes 

• Roland Wilmann Jensen, Lars Jensen og Cecilie Haahr Kristensen er på valg (Roland og 

Lars modtager genvalg, Cecilie modtager ikke genvalg) 

o Lars Jensen er genvalgt med 45 stemmer 

o Roland Wilmann Jensen er genvalgt med 45 stemmer 

• Rebekka Skov Jensen opstiller til udvalget som suppleant 

o Rebekka Skov Jensen er valgt med 45 stemmer 

 

12. Valg af medlemmer til landsbestyrelsen 

• Tre pladser i bestyrelsen skal besættes 

• Magnus Haahr Nielsen, Inge Noer Larsen og Olai Birch (Alle 3 modtager genvalg) 

o Inge Noer Larsen er genvalgt med 44 stemmer 
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o Olai Birch er genvalgt med 44 stemmer 

o Magnus Haahr Nielsen er genvalgt med 42 stemmer 

• Suppleantkandidat til bestyrelsen - ingen 

 

13. Forslag til vedtægtsændringer – v/LMBUs Landsbestyrelse (Bilag C og D) 

Magnus Haahr Nielsen gennemgik ændringsforslag der er lig LM’s 

- Konfliktråd til at løse uenigheder og uoverensstemmelser 

- Samt mulighed for eksklusion af medlemmer 

 

Bilag C: Forslag til vedtægtsændringer i LMBU 

 

Bilag D: LMBUs landsvedtægter incl. ændringsforslaget 

• Forslaget åbner mulighed for eksklusion samt at oprette et konfliktråd  

 

Spørgsmål:  

- Forslag til ændring af overskrift – ”Forhold i fbm. medlemskab” 

- Ændringerne gælder både lokalt og på landsplan. Men hvis ekskluderet på landsplan kan 

vedkommende ikke være medlem på lokalplan.  

- Halvdelen af landsbestyrelsen skal være enige. Alvorlige ting – vil gøre det i fællesskab.  

- Mulighed for at indanke det for medlemmerne  

- En ekskluderet person kan blive bedt om at gå – opfordring til at Landsbestyrelsen tager 

stilling til hvordan håndteres det? En landsdommer har været med til at skrive forslag, og 

denne vil blive inddraget, hvis der bliver brug for det.   

 

Stemme for begge dele. Begge vedtægtsændringer blev vedtaget med 45 stemmer 

 

14. Valg af formand og næstformand 

- Magnus Haahr Nielsen blev genvalgt som formand med 44 stemmer 

- Thomas V. Rasmussen blev genvalgt som næstformand med 44 stemmer 

 

15. Eventuelt 

- Filip Osmundsen gør reklame for LMBU LederKursus 2018 

o Næste år er lederkurset kun for os selv i LMBU 

o Hovedtaleren bliver Hans Ole Bækgaard 

o Stedet bliver et geografisk centralt sted – formentlig på Fyn 

o LMBU har modtaget kr. 160.000 i Fondsmidler = megen forkælelse og alle sejl sat 

- Landsmedlemmer får snarest en påmindelse tilsendt af Lars og Mogens 
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- Undersøge mulighed for at opkræve kontingent lokalt eller på landsplan via hjemmeside. 

Der ønskes ikke brug af blanketter.  

 


