Referat - BBU Landsledelsesmøde, 20-22. november 2015
Sted: Viggahus, Viggatorp 9, Ganløse, 3660 Stenløse
Deltagere: Rasmus Højmark (RH), Janus Maigaard (JM), Anders Kjelgaard (AK)), Emilie Munch
(EM), Charlotte Mejer Friis (CMF), Andreas Daugaard (AD) og Bo Lundgaard (BL)
Emne

Tidsramme

0.

Indledning og landsledelsen rundt
Indledning og bøn
Landsledelsen rundt

20.00-20.20

1.

Konstituering og formalia
a) Godkendelse af dagsorden
b) Valg af dirigent
c) Valg af referent
d) Godkendelse af referat fra sidste møde

20.20-20.25

a)
b)
c)
d)

2.

Ansvarlig

Godkendelse af dagsorden:
AK blev valgt som dirigent
BL blev valgt som referent
Referatet fra 4.-5. september 2015 er godkendt og blev underskrevet.

Nyt fra formandskabet
a) Bevilligede projekter
b) Nyt fra Bid (LK2)
c) Nyt fra DUF delegeretmøde
Bilag 2c – Referat fra møde i den kirkelige
gruppering
d) Møde med Mission i Danmark
Bilag 2d1 – Referat møde 2
Bilag 2d2 – Referat møde 3
e) Fællesmøde (BiD og DBS)
f) Optagelse af BBU Rønne
Bilag 2f1 – Rønne Vedtægter
Bilag 2f2 – Referat stiftende
generalforsamling
g) Lederværdier
h) Ny til LL
i) Offentliggørelse af referater fra
Landsledelsesmøder

20.25-21.15

a) Bevilligede projekter:
• Der er bevilliget kr. 1.600 til ledertræningsstøtte i Odense
• Der er bevilliget kr. 1.500 til Shine gospel weekend

FMS

b)

c)

d)

e)

f)
g)

h)

3.

• Der er bevilliget kr. 2.500 til Lovsangsfest i Klub-14
• Der er bevilliget kr. 3.500 til Julefest i Roskilde
Deltagelse på LK 2 – Vejle:
• RH og JM deltog
• Der var et oplæg om Mission i Danmark. BBU er med omkring uddannelse af unge
• Projektfolderen blev præsenteret, hvor BBU har Honduras-projektet med
• De to hjemmesider opdateres (baptist.dk og baptistkirken.dk)
DUF Delegeretmøde:
• RH gennemgik referatet fra mødet i den kirkelige gruppering
• Christian Bylund og Julie Jørgensen fra PBU vælges i DUF styrelsen
• De nye retningslinjer ser ud til at blive OK for BBU. Det dog vigtigt for BBU at
holde sig over 500 medlemmer under 30 år
• Bjarne Ekbjerg PBU er ny grupperings-koordinator for den kirkelige gruppering
• RH og Christian Bylund deltager i DUF Delegeretmøde i december
Møde med Mission i Danmark:
• RH har deltaget i 3. Møde
• Referatet fra mødet blev gennemgået
Fællesmøde med BiD og DBS:
• På mødet med BiD skal man drøfte:
 Integrations arbejde
 Mission i Danmark
• På mødet med BiD og DBS skal man drøfte:
 Integrationsarbejde
 Mission i Danmark
 Repræsentanter i ledelsen
 Sommerstævne
Optagelse af BBU Rønne:
• BBU Rønne blev optaget i BBU og bydes velkommen på Landsmøde 2016
Lederværdier:
• Teologik Forum arbejder stadig på oplægget. RH følger op
• CUR sættes i gang, når Teologisk Forum har et oplæg færdigt
• Lokalforeningerne involveres i debatten
Ny til LL:
• CM har valgt at stoppe i LL
• Deadline for forslag til suppleant er 4. januar 2016. LL vil gerne have en med fokus
på børn
• BL orienterer i nyhedsmail om at der er en plads åben i LL til en suppleant

Nyt fra BL
a) Generel orientering
Bilag 3a

•

•

21.15-21.45

BL

WinKas fungerer fint. I september løftede WinKas sløret for, deres nye version. Det virker
ret spændende og kan blive en yderligere lettelse for vore lokale administratorer. Samtidig
bliver den planlagte udvikling af ”automatisk overførsel” overflødig. Det betyder at de
indkomne kontingent-penge stadig flyttes manuelt fra BBUs konto til lokalforeningernes
konti
Følgende foreninger er blevet besøgt:

MAC.
Midtjysk BBU.
NCCYF
Skjern BBU.
Sindal.
Gospel Generation i Købnerkirken.
BL har besøgt Burmesernes generalforsamling. Der er et stort potentiale med nye
foreninger.
o De øvrige lokalforeninger er blevet kontaktet via mail eller telefon
Der er skrevet rundt til alle lokalforeninger om at indsende dokumentation for lokalforening
inden 1. december. De første er allerede kommet
Der er kørt en stor runde med kontingentopkrævning og efterfølgende rykker kørsel til de
som ikke betaler til tiden
Der er afleveret tre projektregnskaber til DUF og pt. afventes deres godkendelse:
o YOBORA Ungdomsleder
o YOBORA Pilot projekt
o Honduras Ungdomsleder
”Sigurd og Snappers DVD om ”verdens uretfærdighed” er sendt til alle BørneKirker eller
BørneKlubber
BBU har 6 deltagere på turen til Eastbourne:
o Birgitte Bækgaard, Roskilde
o Anders Rask Hansen, Roskilde
o Lotte Holm Boeriis, Korskirken
o Marianne Meto Martens, Klub-14
o Sara Marie Andersen, Klub-14
o Miriam Merethe Frost, regen
I KOB (Kristne Organisationers Børneudvalg) har der været afholdt bestyrelsesmøde, hvor
der var et specielt fokus på ny musik til Børn. BL undersøger om nogle af CD’erne kan
købes og sendes til BørneKirker og BørneKlubber
Alle 30 Rachel Turner bøger er nu delt ud til lokalforeningerne. BL køber 15-20 flere og
informerer via nyhedsmail
Der er kommet invitationer fra DUF til BESTEM 2016. Seminar for bestyrelsesmedlemmer
Der er kommet en undersøgelse om hvordan handicappede kan involveres i frivilligt arbejde
o
o
o
o
o
o
o

•
•
•

•
•

•
•
•
•

4

GLS
a) Brugbare tanker fra i år
b) GLS 2016

9.00-9.30
Alle

a) Brugbare tanker fra i år:
• I år var det meget godt og der var meget som kunne bruges
• Der var godt at alle deltog, da det giver meget til BBU
• Der er så meget god inspiration, som også kunne være godt for lokale BBU ledere. LL
skal opfordre unge lokale BBU ledere til at tage af sted sammen med deres menighed
• Service-tænkningen burde tænkes ind i alt BBUs arbejde – alt hvad vi gør er en
service til vores lokale kirker
b) GLS 2016:
• BL sørger for at købe billetter til 2016.

5

Sommerstævne
a) Sommerstævnet 2016
”KIDZ”
”CONNECTED”
”ONE”
”Platform”

9.30-9.45

RH

a) Sommerstævnet 2016:
• Budget for 2016 er det samme for alle grupper
• KIDZ:
 Ledergruppen: Tine Kragh og Ina Skov
• CONNECTED:
 Ledergruppen: CM, CMF. Markus Flensborg og Maria Hansen
 Der laves en vision for CONNECTED. Anders Hyldgård kan evt. involveres
• ONE:
 Ledergruppen: Rasmus Jonstrup
• PLATFORM:
 Ledergruppen: Mette og Henrik Holmgaard

6.

Koordinator Integration
a) Nyt
b) Arbejdsgruppe

9.45-10.00

CMF

a) Nyt:
•

Kontakt til Brovst om en nepalesisk ungdomsgruppe. BL tjekker med Anders
Hyldgård
• RH er ved at finde en underviser til teenagerne i NCCYF
• Skjern drømmer om at lave noget Rock Solid lignende for deres teenagere
• BL har deltaget på Burmesernes Årsmøde for at fortælle om foreninger og
fradragsret.
b) Arbejdsgruppe:
• Afventer samtalen med BiD

7.

Evaluering af samtalen med BiD og DBS
a) Er der brug for disse møder

14.00-14.30

Alle

a) Er der brug for disse møder:
• Ideen med et fællesmøde er godt for relationerne. Indholdet skal dog være relevant
• Uddannelsessnakken havde været mere relevant, hvis MID-udvalget have været med

8.

Koordinator Ledertræning
a) Samtale med MBU
Bilag 8a
b) Levit
c) Follow

14.30-15.00

Alle

d) Jeremias

a) Samtale med MBU:
• EM og RH har haft møde med MBU. Referatet blev gennemgået
• Man kom overraskende langt i samtalen
• LEAD og FOLLOW bliver slået sammen fra sommeren 2016. De to ledergrupper
mødes for at arbejde med sammenlægningen.
• Jeremias slås sammen fra 2017.
• Levit bliver fremover et fælles projekt. Se punkt 8b.
• Crossroadz bliver åbent for at BBU kan deltage med både deltagere og ledere
b) Levit:
• AD har talt med kirker og andre om behovene
• Der tænkes et forløb for udvikling af musiktalenter og ikke kun et par worshopdage
• Der er et godt potentiale i både MBU og BBU
• Levit planlægges i foråret 2016 og starter op efter sommeren 2016
c) Follow:
• Ledergruppen er CM, Maria Hansen, Johanne Bjørnestad, Daniel Kjærside, Thomas
Lundegaard og Mette Worm
• Der har været ca. 20 deltagere
• Rigtig god weekend
d) Jeremias:
• Ledergruppen er Lea Kjelgaard, JM og RH
• Der er 8 deltagere og det er et godt hold
• Har lige haft weekend i Århus, hvor der var fokus på lifeshapes
• BL har undervist om BBU, lokalforeninger og støtte muligheder

9.

Koordinator Musik og gospel
a) Nyt
b) Arbejdsgruppe

15.00-15.15

AD

15.15-15.20

RH

a) Nyt:
• Se punkt 8b
• Der er ikke nyt i forhold til Gospel
b) Arbejdsgruppe:
• Intet

10.

Koordinator Børn
a) Nyt
b) Arbejdsgruppe

a) Nyt:
• Der Kommer en B-M-K i 2017
• Se punkt 3a
b) Arbejdsgruppe:
• Intet

11.

Koordinator samarbejde
a) Nyt

a) Nyt:
•

12.

15.20-15.25

EM

15.25-16.00

AK

Se punkt 8a

Koordinator Internationalt Arbejde
a) Nyt
b) Honduras
Bilag 12b1 – Update
Bilag 12b2 – Studietur
c) Yego

a) Nyt:
• AK er kommet godt i gang
• Det er et stort arbejde og der er rigtig meget at lære
b) Honduras:
• BBU-ACIT Youth CAT projekt på kr. 499.994. Afsluttes 31. juli 2016
• AK holder møde med teamet d. 19. December omkring fremtiden
• Der er samtaler med potentielle ungdomsledere til YL4
• Ungdomslederudveksling – YL4 - starter i januar og kører til 31. juli 2016
c) Yego:
• AK og BL har haft møde med DBS og teamet
• AK mødes med hele teamet og DBS kontaktpersonen i januar

13.
•
•
•
•
•

14.

Kommunikation og PR

16.00-16.15

CMF

CMF har kontaktet Simon Willer mht. organisationer og sociale medier
BL har modtaget et tilbud fra Danmarks Kirkelige Mediecenter på
kommunikationsworkshop.
CMF tjekker om der er andre som kan hjælpe os
Drøftes videre på næste LL møde
Der er pt. en del postkort og andet PR på lager

Økonomi og administration
a) Aktuel balance
Bilag 14a1 og 14a2
b) 2015 estimat
Bilag 14b
c) Budget 2016/2017
Bilag 14b
d) Økonomi & administrationsmødet
Bilag 14d
e) Medlemsstatus

16.15-17.45

BL

Bilag 14e
a) Aktuel balance pr. 16.11.2015
• Generelt burde ”BRUGT BUDGET” procenten ligge ca. 87 på dette tidspunkt, for de
konti som ikke er klart periodiseret (dvs. at udgifter falder på et bestemt tidspunkt på
året), som f.eks. tilskud fra DUF, der kommer i november.
b) Estimat 2015:
• Estimat for 2015 viser et overskud på ca. kr. 48.000
• Budgettet var et overskud på 69.916
• Dette skyldes bl.a. en ikke budgetlagt Jeremias tur til Sverige
• BL arbejder på indkøb af bøger og CD’ere i 2015 til BørneKirker og BørneKlubber
c) Budget 2016/2017:
• Budgettet blev gennemgået og tilrettet
• Resultat i 2016: Overskud på kr. 48.544
• Resultat i 2017: Overskud på kr. 45.551
d) Økonomi & administrationsmødet:
• Noterne fra mødet er udsendt som bilag og gennemgået i ovenstående punkter
e) Medlemsstatus:
• Den udleverede medlemsstatus blev gennemgået

12.

15.45-16.00

Eventuelt
a) Kommende møder
b) Andet

a) Kommende møder
• 5. december. DUF delegeretmøde: RH og Christian Bylund deltager.
• 15-18. januar 2016 - EBFYC konference i Frankrig. EM, CMF og BL deltager
• LL: 5.-6. februar 2016 – 19-15 i Jylland
• LL: 29.-30. april 2016 – 19-15 i København
• LL: 25. juli 2016 – 17-19 på Sommerstævnet
b) Andet
• Det er godt at arbejdet i LL er blevet fordelt på flere. Folk yder en rigtig god indsats
• LL skal rekruttere nye LL-medlemmer til specifikke ansvarsområder

Underskrevet d. ______________

Rasmus Højmark

Emilie Munch

Janus Maigaard

Charlotte Mejer Friis

Andreas Daugaard

Anders Kjelgaard

Bo Lundgaard
Referent

