
Referat - BBU Landsledelsesmøde, 4-5. september 2015 
Sted: Roskilde Baptistkirke, Vindingevej 32, 4000 Roskilde 
 
Deltagere: Rasmus Højmark (RH), Janus Maigaard (JM), Cecilie Mølbæk (CM), Emilie Munch 
(EM), Charlotte Mejer Friis (CMF), Andreas Daugaard (AD) og Bo Lundgaard (BL) 
 
 Anders Hyldgård (AH) deltog i punkt 6 og 10 
Birgitte Kofoed Korsbro (BKK) deltog i punkt 7 og 8 
 
Afbud: Anders Kjelgaard (AK) 
 

 Emne Tidsramme Ansvarlig 

 
0. 

 
Indledning og landsledelsen rundt 
Indledning og bøn v/RH 
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 
e) Underskrifter til Danske Bank 

 

 
20.20-20.40 

 
 

 
a) Godkendelse af dagsorden: 

• Punkt 1e – Underskrifter til Danske Bank  
b) JM blev valgt som dirigent 
c) BL blev valgt som referent 
d) Referatet fra 20. juli 2015 er godkendt og blev underskrevet. Referat fra Landsmøde d. 21. 

juli er godkendt og blev underskrevet  
e) Bestyrelsesoversigten til Danske Bank blev underskrevet 

 
 

2. 
 

 
Introduktion til BBU 
Forretningsorden og medarbejderhåndbog 

a) Forretningsorden for Landsledelsen 
Bilag 2a: Gældende forretningsorden 

b) Medarbejderhåndbog for BBU 
Bilag 2b: Gældende medarbejderhåndbog 

c) Vedtægter BBU 
Bilag 2c: Vedtægter - Baptisternes Børne- 
og Ungdomsforbund 
 

 
20.40-21.10 

 
RH 

 
a) Forretningsorden for Landsledelsen 

• Blev gennemgået og underskrevet 
b) Medarbejderhåndbog for BBU 



• Blev gennemgået 
c) Vedtægter BBU 

• Blev gennemgået 
• På Landsmødet 2016 skal ændres at Landsmødes afholdes på ”Missionsstævnet”. Der 

skal findes en ny bredere formulering. Det kan evt. være ”i løbet af sommeren”  
 

 
3. 
 

 
Nyt fra formandskabet 

a) Bevilligede projekter 
b) Deltagelse på LK 2 – Vejle 
c) DUF Delegeretmøde 

RH og Christian Peter Heldgaard Bylund 
deltager 

d) Samarbejde med MBU 
e) Collision som BBU lejr 
f) Status på Lederværdier 

 

 
20.45-21.30 

 
FMS 

 
a) Bevilligede projekter: 

• Der er bevilliget kr. 5.000 til opstart af Børneklub i Rønne. Pengene er bevilliget 
under forudsætning af, at der inden nytår 2015 er en børneklub med min. 20 
medlemmer under 30 år 

• Der er bevilliget kr. 10.000 til Store Børnedag i Rønne. Pengene er bevilliget under 
forudsætning af, at der inden nytår 2015 er en børneklub med min. 20 medlemmer 
under 30 år 

• Der er bevilliget kr. 3.500 til julefest i regen 
b) Deltagelse på LK 2 – Vejle: 

• RH og JM deltager 
• RH sørger for tilmelding  

c) DUF Delegeretmøde: 
• RH og Christian Peter Heldgaard Bylund deltager 
• BBU opstiller Christian Peter Heldgaard Bylund til DUF styrelse 
• RH sørger for tilmelding og opstilling af Christian 

d) Samarbejde med MBU: 
• MBU har spurgt efter hvordan samarbejdet mellem BBU og MBU kan øges 
• Det kan f.eks. være et samarbejde om Jeremias, Follow/Lead, Crossroadz 
• RH deltager i et møde i oktober 

e) Collision som BBU lejr 
• Man vil gøre Collision større, ved bl.a. at flytte til en skole 
• Collision afholdes i vinterferien 
• Det er en lejr for nordjyske teenagere (12-16 år) 
• Man ønsker at BBU involveres mere end bare med økonomisk støtte 
• Man ønsker at gøre det tværkirkeligt 
• Man forventer 50 deltagere og 35 ledere med forskellige roller 
• RH sender ansøgningen fra Collision til LL 
• RH gennemfører en elektronisk beslutnings process  

f) Status på lederværdier: 
• JM forklarede kort hvordan LL har arbejdet med lederværdier 
• Teologisk Forum er i gang med at lave et oplæg, som kan bruges til en samtale i 

lokalforeningerne om lederværdier 
• Herefter skal CUR lave en spørgeskema undersøgelse 



 
 

4. 
 

 
Nyt fra BL 

a) Generel orientering 
Bilag 4a 
 

 
21.30-22.00 

 
BL 

 

 
• Der er skrevet rundt til lokalforeningerne, hvor de tilbydes et møde, som handler om: 

o En snak om deres arbejde 
o BBUs nationale og lokale ledertræning 
o De nyeste og bedste materialer til deres arbejde 
o Hvordan kan lokalforeningen søge økonomiske støtte hos BBU 
o Administration i lokalforeningen: 

 Overgang til digitale børneattester 
 Online medlemsadministration 
 Registrering af aktiviteter 

• Flere foreninger har allerede skrevet tilbage og BL forventer at efteråret bliver travlt med en 
del besøg.  

• Der er skrevet rundt til nye lokalforeninger, som tilbydes et lignende møde. Der er dog lidt 
mere fokus på at få det administrative på plads.  

• WinKas kører fint. ”Automatisk overførsel” er endnu ikke klar. Der er møde i WinKas 
brugergruppen d. 7. september 

• 7. september er der møde i DUF netværk Vest 
• Der er lavet nyhedsmail 
• DUF er vendt tilbage med spørgsmål til vores ansøgning omkring internationale udgifter. 

Der har været arbejdet med Honduras Ungdomsleder-3 regnskabet, som skal afleveres 30. 
september. Det ser godt ud og forventes at gå til revisor i løbet af 14. dage 

• Yobora Ungdomsleder har virkelig kostet meget tid i august 
• Afregning af Rwanda studieturen er gået i gang 
• Afslutning af Yobora Pilot projektet er så småt gået i gang. Det skal afleveres 31. oktober 
• Der er kun kommet nogle få ansøgninger til Eastbourne turen, men der er også 14 dage til 

deadline, så der kommer sikkert flere 
• Børneattester til Sommerstævnet kørte meget fint, men midt i august får BL besked om at 6 

ikke at givet tilladelse til anmodningen. Deadline skal i 2016 fremrykkes til 1. maj, således 
at hele processen kan gennemføres før Sommerstævnet 

• 23 af de 30 Rachel Turner bøger blev delt ud på Sommerstævnet 
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Økonomi og administration 

a) Aktuel balance 
Bilag 5a 

b) Kommentarer til Aktuel Balance 
Bilag 5b 
 

 
 

9.00-10.00 

 
 

BL 
 

 
a) Aktuel balance: 

• BL udleverede aktuel balance pr. 30.08.2015 
b) Kommentarer til aktuel balance pr. 30.08.2015 

• Generelt burde ”BRUGT BUDGET” procenten ligge ca. 66 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.  



• Et meget forsigtigt og usikkert estimat for 2015 er, at overskuddet bliver ca. kr. 5.000 
større, end de forventede 69.000. Meget kan dog ændre sig i de kommende måneder 

• BL tjekker op på hvorfor der er forskel på aktiver og passiver  
 

 
6. 
 

 
Samtale med Anders Hyldgård 

 

 
10.00-12.00 

 
AH og RH 

 
 

• AH har deltaget forskellige steder på stævnet og haft lidt opfølgning 
• Tanker omkring ”Pakke 3” er gået i gang. Det kunne tage udgangspunkt i spørgsmålet: 

”Hvad kalder Gud mig til?” 
• AH sidder med i BiDs Tjeneste- og Uddannelsesudvalg 
• På LK1 blev delt en vision om nyplantning – Mission I Danmark - som også involverer 

uddannelse at unge ledere. Mail fra Lone Møller-Hansen er rundsendt med information:  
o 20. oktober afholdes møde om ”Mission I Danmark” 
o Aldersgruppen er pt. 18-30 år og overlapper Jeremias. BBU ønsker at aldersgruppen 

bliver 21-30 år 
• BiD planlægger en spørgeskema undersøgelse til menighederne. BBU har mulighed for at få 

spørgsmål med. Det kan f.eks. være: 
o Har I B&U arbejde, som I ønsker organiseret 
o Hvordan rekrutterer I nye ledere til B&U arbejdet 

• AH er sparring og opbakning til de eksisterende ledergrupper. Det vil være godt hvis lederne 
tilskyndes til selv at spørge efter sparring. LL kan også sende AH på sparringsopgaver 

• AH bliver evt. involveret i et ledertræningsdøgn omkring Collision 
• AHs fokus er på national BBU ledertræning 
• AH er en slags rygdækning, som betyder at unge ledere kan lede mere frimodigt   
• Det er vigtigt at fremme en kultur hvor vi viser hinanden agtelse og respekterer at 

Helligånden taler til os på forskellige områder. Det vil betyde færre konflikter     
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Evaluering af Sommerstævne 

a) Evaluering af Sommerstævnet 2015 
b) Evaluering af medlemsrekruttering  
c) Evaluering af Landsmøde 

 

 
13.00-13.30 

 
Alle 

 

 
a) Evaluering af Sommerstævnet 2015: 

• KIDZ:  
 Det har været et godt år 
 Staben har taget for mange aftenvagter. Flere forældre blev involveret 

• CONNECTED: 
 Det gik godt 
 Lederne har haft det godt 
 Det er vigtigt at der er et godt samarbejde mellem ONE og CONNECTED.  

• ONE: 
 Det har været ”det bedste” stævne 
 Der har ikke været mange negative oplevelser. Nogle få som har peget på et 

ensidigt bibelsyn 
 Indholdet i møderne har været godt 
 Det har været godt med mentorer på lederne 

• PLATFORM: 



 Det gik rigtig fint 
 Det var et problem at finde ledere fra BBU 
 Det var socialt meget bedre  
 Er Platform et alternativt voksenspor eller er det et ungdomsspor?  

• GENERELT: 
 BKK drøfter med Daniel Lundgaard om en fælles lederdag, som er med til at 

bygge bro mellem grupperne. Gerne i april/maj 2016 
 Budgetterne til de enkelte områder har været godt, da det har givet råderum 

b) Evaluering af medlemsrekruttering: 
• Det gav nye medlemmer og bør gentages 

c) Evaluering af Landsmøde:  
• Landsmødet gik fint 
• Claus Bækgaard gjorde det godt som dirigent 
• Der var lidt mindre pjat og det var godt 
• Godt med en ekstern til at stå for underholdningen 
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Fremtidigt Sommerstævne 2016 

a) Møde med MBU, DBS, DDM og BiD 
b) Bemanding af Sommerstævne 

 

 
13.30-13.45 

 
 

EMJ 
RH 

 
 

a) Møde med MBU, DBS, DDM og BiD: 
• EM sørger for at referatet fra mødet sendes rundt til LL  
• BBU har meldt at man gerne vil tage mere ansvar 
• Fremover vil der blive afholdt et møde i august, hvor de ansvarlige for 

organisationerne deltager og laver de store strategier for Sommerstævnet 
• I 2016 afholdes stævnet i uge 30 
• I 2017 afholdes stævnet i uge 29 
• BBU anbefaler at Sommerstævnet afholdes i uge 29 i 2018 og 2019 
• Temaet for 2016 bliver i retning af ”I Åndens kraft”  

b) Bemanding af Sommerstævne: 
• KIDZ: Tine Kragh og Ina Skov fortsætter i staben. Der skal findes nye ledere. BKK 

spørger Hanna Ringgaard og Ida Grarup 
• CONNECTED: CM og CMF fortsætter i staben 
• ONE: Rasmus Jonstrup fortsætter i staben. BKK spørger ham 
• PLATFORM: Mette og Henrik Holmgaard er nye i staben 
• KU: BKK fortsætter 
• Programudvalget: Christian Peter Heldgaard Bylund er ny i udvalget 

 
 

9. 
 

 
Koordinator poster (Læs beskrivelser) 

a) Ledertræning  
b) Integration 
            Bilag 9b 
c) Børn 
            Bilag 9c 
d) Sommerstævne 
            Bilag 9d 
e) Musik og Gospel 
            Bilag 9e 

 
13.45-14.45 

 
RH 

 



f) Samarbejde 
            Bilag 9f 
g) Internationalt arbejde 
            Kontakt person til vores to grupper  
h) Økonomi og Administration 
i) Kommunikation 
j) Næste skridt: Samle arbejdsgruppe 

 
 

a) Ledertræning: 
• Kontaktperson: JM 
• AH overtager senere opgaven som kontaktperson til grupperne  

b) Integration: 
• Kontaktperson: CMF 
• Vi skal afvente undersøgelsen som BiD laver omkring migrantmenighedernes behov 
• Det er ikke et krav at koordinatoren sidder i LL  
• Være talerør mellem BBU og migrantmenigheder  
• Deltage på integrationsmøder og kurser  
• Hjælpe migrantmenighederne med organisering i forening og registrere medlemmer  
• Forklare hvad migrantmenighederne kan bruge BBU til. (Jeremias, Follow, m.m.)  
• Skal arbejde på at involvere nydanskere i BBUs ledelse  
• Koordinatoren samler selv et team omkring sig, hvis der er behov for det  
• Arbejdet og koordinatorens opgave evalueres i august  

c) Børn: 
• Kontaktperson: CM 
• Deltage i BMK  
• Deltage i KOB  
• Deltage i temadage  
• Arbejde med studie ture til f.eks. Eastbourne  
• Finde materialer til BørneKlubber og BørneKirker  
• Deltage i Tro bygger Bro projektet  
• Skal have fokus på Tweens  

d) Sommerstævne: 
• Kontaktperson: BKK 
• Sidder i Sommerstævnets Koordinationsudvalg (KU)  
• Det er ikke et krav at koordinatoren sidder i LL  
• Ansvar for at bringe Landledelsens tanker og ønsker videre til KU  
• Kontakten mellem BBU og B&U sporene på Sommerstævnet  
• Sørge for erfaringsudveksling mellem B&U sporene  
• Skal rekruttere ledere til styregrupper/stabene  
• Kontakt til MBUs repræsentant i KU  
• Ansvarlig for at der laves en BBU stand/telt (evt. i samarbejde med MBU)  
• Være praktisk problemløser på Sommerstævnet  
• Koordinatoren samler selv et team omkring sig, hvis der er behov for det  
• Efter Sommerstævnet evalueres årets Sommerstævne og koordinatorens opgaver 

e) Musik og Gospel: 
• Kontaktperson: AD 
• Kontakt til Levit 
• Kontakt til gospelkor 
• Finde kurser og workshops til lokalforeningerne 



• Arbejde med Børnelovsang 
f) Samarbejde: 

• Kontaktperson: EM 
• Samarbejde med MBU  
• Samarbejde med BiD  
• Samarbejde med DBS  
• Samarbejde med DUF  
• Samarbejde med NBUS  
• Samarbejde med EBFYC  
• Skal sidde i LL  

g) Internationalt arbejde: 
• Kontaktperson: AK 

h) Økonomi og Administration: 
• Arbejdsgruppe: EM, RH og BL 
• Der skal holdes møde i oktober  

i) Kommunikation:  
• Arbejdsgruppe: CM og CMF 

j) Næste skridt: Samle arbejdsgruppe: 
• Til LL mødet i november har alle forslag til deltagere i deres arbejdsgrupper 

 
 

10. 
 

 
Uddannelse 

a) Jeremias 
b) Levit 
c) Follow 

 

 
14.45-15.15 

 
 

JM 
RH 
CM  

 
a) Jeremias: 

• Ledergruppen er Lea Kjelgaard, Ruthe Dieu, JM og RH 
• Der er pt. 8 deltagere 
• Studieturen bliver muligvis til Sverige i efterårsferien 2015 

b) Levit: 
• LL vil arbejde på et samarbejde med MBU. AD kontakter 

c) Follow: 
• Ledergruppen er CM, Maria Hansen, Johanne Bjørnestad, Daniel Kjærside, Thomas 

Lundegaard og Mette Worm 
• Ledergruppen prøver kræfter med selv at undervise 
• Der er pt. 13 deltagere og man forventer en del flere 
• CM sørger for at det kommer i BBUs og BiDs nyhedsbreve 
• AH er klar til at gå ind i sparring med ledergruppen  
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Internationalt arbejde 

a) Projekt Yego 
Bilag 11a 

b) Projekt Emmanuel 
Bilag 11b 

 

 
15.15-15.45 

 
 

RH 
 

RH 

 
a) YEGO: 

• YOBORA – pilot projekt. Afsluttes 1. juli 2015 



• YOBORA – Ungdomsleder. Er sendt til DUF og afventer svar 
• Opdateringen fra YEGO teamet blev gennemgået 
• Deltagerne har været gode til at skrive om turen og står nu til rådighed for at fortælle 

om deres oplevelser i Rwanda 
• Der arbejdes på et nyt projekt. CM sørger for at LL får den til gennemlæsning 

b) Projekt Emmanuel: 
• BBU-ACIT Youth CAT projekt. Afsluttes 31. maj 2016 
• BBU-ACIT YL3 projekt. Afsluttes 30. juni 2015 
• Projekterne i Honduras giver god mening for BBU, da det handler om at træne ledere 
• Cathrine Sørensen kommer til Danmark fra oktober til januar. Her skal der holdes et 

møde mellem Cathrine og det danske Honduras-team, hvor fremtiden skal afklares 
• Fremover skal de danske YEGO- og Emmanuel-teams inviteres til et LL møde 

 
 

12. 
 

 
Eventuelt 

a) Kommende møder 
b) GLS 
c) EBFYC 
d) Andet 

 

 
15.45-16.00 

 
 
 
 

 
a) Kommende møder 

• 23.-24. oktober - Global Leadership Summit (Willow Creek) i København 
• 20.-22. november. Fællesmøde med DBS/BiD i Viggahus, Viggatorp 9, 3660 Egedal 
• 5. december. DUF delegeretmøde: RH og Christian Peter Heldgaard Bylund 

deltager. RH sørger for tilmelding  
• 15-18. januar 2016 - EBFYC konference i Frankrig 
• LL: 5.-6. februar 2016 – 19-15 i jylland  
• LL: 29.-30. april 2016 – 19-15 i Roskilde 
• LL: 25. juli 2016 – 17-19 på Sommerstævnet 

b) GLS 
• 23. - 24. oktober 2015, Kirken I Kulturcenter København.  
• Deltagere: CM, CMF, RH, JM, EM, AD, AK og BL. BL sørger for tilmelding 
• RH sørger for overnatning  

c) EBFYC: 
• Deltagere: BL (JM, EM, CM og CMF overvejer) 
• BL sørger for tilmelding 

d) Andet 
• BL sørger for at missions-turen til Frankrig kommer med i næste nyhedsbrev 

 
 
 
Underskrevet d. ______________ 
 
 
 

Rasmus Højmark   Emilie Munch  Janus Maigaard 
 
 
 

  
 
 

  

Charlotte Mejer Friis  Andreas Daugaard  Cecilie Mølbæk 



 
 
 

    

    Bo Lundgaard 
Referent 
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