Referat - BBU Landsledelsesmøde, 5.-6. februar 2016
Sted: Odense Baptistkirke, Klosterbakken 11, 5000 Odense C
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 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

20.30-20.35

Ansvarlig

a) Godkendelse af dagsorden:
• Dagsorden blev godkendt
b) AD blev valgt som dirigent
c) BL blev valgt som referent
d) Referatet fra 21.-22. november 2015 er godkendt og blev underskrevet.

2.

Nyt fra formandskabet
a) Bevilligede projekter
b) DUF delegeretmøde
c) Medarbejdersamtale med BL
d) Strategisk samarbejde omkring
administrative opgaver
e) Nyt fra Anders Hyldgård
f) EBFYC konferencen i Lyon
g) Lederværdier
h) Diverse

20.35-21.00

FMS

a) Bevilligede projekter:
• Der er bevilliget kr. 11.000 til weekend og legetøj i Skjern
• Der er bevilliget kr. 2.000 til Hvidovre Gospel weekend
• Der er bevilliget kr. 1.600 til SELABasic gæstetalere
• Der er bevilliget kr. 7.000 i underskudsgaranti til Påskemusical. Børnekirken i
Kirken i Kulturcenter Vendsyssel
b) DUF delegeretmøde:
• RH og Christian Bylund deltog
• Christian Bylund blev valgt til DUFs ledelse
• Andreas Højmark Andersen blev valgt til næst-formand i DUFs ledelse

•
•

c)
d)

e)

f)

g)
h)

3.

Der var rigtig mange fra den kirkelige gruppering. Godt med netværk
Efterfølgende har der været en del i medierne omkring de nye regler for tipstilskud.
Nogle DUF medlemsorganisationer synes at de er blevet forbigået
• Som de nye regler for tipstilskud ser ud lige nu, vil BBUs tilskud stige en smule.
BBU kommer dog tæt på grænsen med mindst 500 medlemmer, så der skal holdes
fokus på medlemsrekruttering
Medarbejdersamtale med BL:
• RH og JM refererede fra medarbejdersamtale med BL
Strategisk samarbejde omkring administrative opgaver:
• BBU er meget sårbar, hvis f.eks. der sker BL noget
• Økonomien kan sagtens køres af en ekstern revisor
• Medlemssystemet kræver dog et vist kendskab og kan derfor være vanskeligere for
andre at overtage
• MBU er på vej over på bogholderisystemet E-conomic
• RH tager kontakt til MBU
Nyt fra Anders Hyldgård:
• Der bliver et løbende samarbejde med Philip Fodgaard (MBU) i forhold til at få
retning for et nyt fælles Lead/Follow og et nyt undervisningsmateriale skal være klar
efter sommerferien
• Anders Hyldgård deltager på Collisions lederdøgn om tirsdagen i vinterferien
• Anders Hyldgård står til rådighed for ONE og Connected. Har allerede deltaget på
ledersamling med Connected
• Anders Hyldgård står til rådighed for individuelle samtaler blandt unge der tager
lederansvar i BBU, både med henblik på videreudvikling og med henblik på støtte.
Det vil være vigtigt at få dette tilbud tydeliggjort
• Anders Hyldgård er med i MiD udvalget, hvor fokus bl.a. går på visionen med at
uddanne nye ledere. Det bliver spændende at komme i gang med arbejdet
EBFYC konferencen i Lyon:
• CMF, EM og BL deltog
• 29 lande og knap 50 deltagere
• I samlingerne med erfaringsudveksling, var det hovedsageligt lande som ikke har
struktur der ligner BBU der delte erfaringer
• Undervisningen handlede om udbrændthed og af mere personlig karakter. Det er
også et issue i DK og der er brug for at finde gode løsninger evt. mentorer
• Netværket var som sædvanligt fint. I Tyskland arbejder de med relations-baseret
ungdomsarbejde. I Norge går de i gang med en undersøgelse af kirkens ”udadvendte
resultater”, idet en mini-undersøgelse indikerer at under 5 % af medlemmerne ikke
er ”født” ind i kirken. Noget tyder på at de slet ikke lykkes med at tiltrække nye.
Flere andre spændende samtaler med Frankrig, Holland, England m.fl.
• Jeff Carter, som er ansvarlig for Horizons Ledertræning, vil gerne besøge Danmark
• Næste EBFYC afholdes marts 2017 i Østrig sammen med EFBs missionsgruppe
• NBUS organisationen er nedlagt og de ca. SEK 18.000 overføres til EBFYC
Lederværdier:
• Intet nyt. RH følger op
Diverse:
• Referater er gennemrettet og personlig information fjernet. Lægges på hjemmesiden

Nyt fra BL
a) Generel orientering
Bilag 3a

21.00-21.45

BL

•
•
•
•
•
•

•

•

•

4.

Årets sidste ordinære opkrævningsrunde i WinKas blev kørt i starten af december. WinKas
fungerer efterhånden rigtig fint.
Det store fokus i december og januar har været på indsamling af data fra lokalforeningerne.
Som sædvanlig er der foreninger som er sløve og de skal have flere rykkere
Det store fokus i slutningen af december og starten af januar har været årsregnskabet. Der er
lavet aftale med revisor om at aflevere regnskab 17. marts, hvorefter der ligger et revideret
regnskab klar til LL mødet d. 29. april.
Revisor afholdt uanmeldt beholdningseftersyn d. 16. december
MBU beslutter formodentligt i april at sætte deres servicecenter i Odense til salg og tror at
bygningerne kan være solgt inden sommeren 2016. Det vil være fint hvis MBU og BBU kan
tænke sammen om fremtidig sekretariat. Det betyder at BBU skal flytte postadresse
Der er lavet aftale med DBS om pengene på BBUs Afrika-indsamlingskonto. DBS vil
videreføre BBUs øremærkning: ”Dette beløb er øremærket BBUs egne projekter i Afrika.".
For at denne øremærkning fortsat kan overholdes, bliver det den fælles styregruppe for
YEGO, der beslutter hvornår der udbetales penge fra puljen. Beløbet på kr. 134.516,31
overføres primo 2016
Der er sendt "julegaver" til BørneKirker og BørneKlubber, som indeholder:
o Bogen "Tro i børnehøjde"
o CD med Harry Humlebi og vennerne, som er børnesange for de 0-5 årige
o CD og nodehæfte til "Flyt dine fødder", som er 12 nye BørneKirke sange
o Flere positive reaktioner fra lokale foreninger på ”julegaven”
Foreningsbesøg:
o Skjern BBU. Der er ca. 520 Chin børn og unge i Danmark og ca. 210 af disse er
medlemmer af BBU. Flere af de resterende har ønske om at blive en del af BBU og
derfor arbejdes i fællesskab med at finde gode løsninger. BL har hjulpet Skjern BBU
med at blive godkendt i kommunen til at modtage tilskud
o Den nepalesiske gruppe i Brovst. Spændende gruppe, som har stor lyst til at blive
integreret. Der er ca. 30 i Brovst og ca. 120 som mødes til storsamlinger. De
vurderer selv, at halvdelen er under 30 år
DUF:
o Netværksmødet i december havde fokus på hvordan folkeskolereformen kan være
positiv for det frivillige foreningsliv. Flere organisationer er kommet rigtig godt i
gang, men BBU er ikke kommet i gang. Det skal der evt. gøres noget ved
o Vejledningsmødet i december gav ikke mange nye informationer, men det er godt at
være med, idet man lige kan få spurgt ind til et par detaljer. F.eks. fik BBU bekræftet
af mail-tilmelding er OK
o Afventer godkendelse fra DUF på YOBORA Pilot projekt: Budget: 182.583.
Forbrugt: 171.236
o Afventer godkendelse fra DUF på Honduras Ungdomsleder: Budget: 311.471
Forbrugt: 258.969
o DBS og BBU var vært for DUF netværk vest d. 3. februar i Baptistkirken i Århus.
Mødet handlede bl.a. om jura, idet DUFs jurist deltog og fortalte om Børneattester,
Samværsregler og lokalforeningsdokumentation

Økonomi og administration
a) Aktuel balance
Bilag 4a
b) Update på medlemstal

9.00-10.30

BL

Bilag 4b
c) 2015 regnskab

Bilag 4c1 og Bilag 4c2
d) Ledelsesberetning til Årsregnskab
Bilag 4d
a) Aktuel balance pr. 05.02.2016:
• Der er endnu ikke bogført i 2016 og der har kun været forventede udgifter
b) Update på medlemstal:
• BL gennemgik det udsendte bilag
• Det ser generelt bedre ud end forventet, men alle tallene er endnu ikke på plads
c) 2015 regnskab:
• BL gennemgik det udsendte bilag
• Regnskabet 2015 viser et overskud på 54.112 i forhold til et budgetteret overskud på
kr. 69.916
d) Ledelsesberetning til Årsregnskab:
• Det udsendte forslag blev gennemgået og godkendt

5

Sommerstævne 2016
a) Kort update
”KIDZ”
”CONNECTED”
”ONE”
”Platform”

10.30-10.45

RH

a) Sommerstævnet 2016:
• KIDZ:
 Ledergruppen: Tine Kragh og Ina Skov
• CONNECTED:
 Ledergruppen: CMF. Cecilie Mølbæk, Maria Hansen, Markus Flensborg og
Alexander Lorenzen
 Der er lavet en vision for CONNECTED der handler om at skabe rum for
fællesskab og tro
• ONE:
 Ledergruppen: Jonathan Stephansen og Rasmus Jonstrup.
 Der arbejdes med at finde flere
• PLATFORM:
 Ledergruppen: Mette og Henrik Holmgaard, Eline Bonde og Simon
Haugegaard
 Der er mange visioner og ideer
• Deadline for børneattester er 1. maj. BL udsender information om det
• Landsmødet bliver tirsdag kl. 13.30 i Platform teltet

6.

Koordinator Ledertræning
a) Levit
b) Follow
c) Jeremias

10.45-11.00
AD
JM
JM

a) Levit:
• Sigrid Walsøe og Casper Jonstrup har sagt ja til at være koordinatorer
• Thomas Lundegaard, Simon Bækgaard og Lisa Bækgaard er med i ledergruppen
• Der afholdes ledermøde i marts
• Der forventes opstart efter sommerferien
b) Follow:
• Ledergruppen er Cecilie Mølbæk, Maria Hansen, Johanne Bjørnestad, Daniel Kjærside
og Mette Worm
• Næste weekend afholdes i Århus 12. - 14. februar
c) Jeremias:
• Ledergruppen er Lea Kjelgaard, JM og RH
• Der er 8 deltagere og det er et godt hold
• Næste weekend er 19.- 21. februar i Aalborg
• Der er ikke Jeremias efter sommerferien, idet det kommende år bruges på at skabe et
nyt Jeremias i samarbejde med MBU. De to Jeremias kulturer skal samkøres og
ledelserne i de to organisationer skal beslutte rammer for Jeremias

7.

Koordinator Integration
a) Nyt
b) Hjælp til undervisning

11.00-11.15

CMF

a) Nyt:
•
•

BL har god kontakt til Chin grupperne og den nepalesiske gruppe i Brovst
CMF og BL har deltaget på integrationsmøde med BiD, Integrationsudvalget og
Kvindenetværket:
 Listen med 13 punkter som blev drøftet i Viggahus, blev udvidet med;
Lederuddannelse, Missionsprojekter, Integration i ledelser
 BBU har lovet at være samarbejdspartner på punkt 3 og 4 (BørneKirke
materiale og Menighedens B&U arbejde)
 Til de øvrige punkter har BiD andre samarbejdspartnere
 Vold og børneopdragelse er et stort problem i migrantfamilierne
 I samarbejde med migrantmenigheder kan BBU evt. i fremtiden indgå i
projekter i Myanmar
 BBU anbefalede at man havde fokus på, at få migranter med på lederkurser;
Follow, Jeremias, Levit, Mission i Danmark m.v.
 BBU pegede på at Midtjysk BBU laver integration på Midtjysk Sommerlejr.
Her deltager ca. 1/3 danskere, 1/3 Chin og 1/3 afrikanere
b) Hjælp til undervisning:
• RH arbejder videre med at finde underviser til teenagerne i NCCYF

8.

Koordinator Musik og gospel
•
•

11.15-11.30

AD

Se punkt 6a
Købnerkirken og Lyngby har Børnegospelkor og Ungdomskor. Kan der laves flere
ungdomsgospelkor?

•
•

9.

Maj-Lis Hoffer Henriksen laver ”musik og bevægelse” i Baptistkirken
AD arbejder videre med tankerne

Koordinator Internationalt Arbejde
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10.
•
•

11.
•

•

12.
•
•
•
•
•

11.30-12.00

AK

AK har deltaget i udvælgelse af ungdomsledere til Honduras. Valget faldt på Sissel SkovBlendvig og Rebecca Vikkelsø Held-Hansen
AK har deltaget i møde med Emmanuel-teamet
Der afholdes et nyt møde i Emmanuel-teamet i maj
Oliver Ohlsen er ny i Emmanuel-teamet
AKs kommunikation med YEGO teamet er lidt speciel, idet de ikke har en fast leder
YEGO teamet er ved at skrive ansøgninger til DUF om to nye projekter:
o Tugumane pilot projekt
o Tugumane Ungdomsleder projekt
LL er i tvivl om hvorvidt projekterne ligger i forlængelse af BBUs formål og vision
AK har møde med YEGO teamet 20. februar. Har skal ”spillereglerne” ridses op, så
samarbejdet bliver godt og dynamisk:
AK aftaler et nyt møde med YEGO teamet, som handler om fremtidig samarbejde

Koordinator samarbejde

13.00-13.15

EM

Der er en del arbejde foran omkring samarbejdet med MBU
EM overvejer en fremtidig erfaringsudveksling med Sverige

Koordinator Børn

13.15-13.20

RH

BBU har 6 deltagere på turen til Eastbourne d. 5.-7- februar 2016:
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
Det vil være fint hvis en ny kandidat til LL har fokus på Børn

Kommunikation og PR

13.20-13.50

CMF

Hjemmesider er blevet til statiske sider, hvor man henter grund-information. BBUs
hjemmeside opfylder dette behov fint
BBU kan blive bedre omkring sociale medier
På Facebook kan man forholdsvis billigt lave target-grupper
Vi har brug for at formidle den personlige historie om at være frivillig leder
Den gode historie fra lokalforeningerne vil også være vigtig

•
•
•
•
•

13.

Instagram: Fortæl om hvorfor og hvordan man er frivillig leder
BBUs målgruppe er lederne, men det vil være godt at have noget for medlemmerne
LL ønsker professionel hjælp til at arbejde med sociale medier. CMF arbejder videre med at
finde nogen der kan hjælpe
BBU har Beach-flag, plakater, postkort, som bruges på Sommerstævnet
CMF laver nogle A4 plakater til toiletdøre på Sommerstævnet

LL efter sommerferien
a) Hvem fortsætter?
b) Forslag til nye kandidater

13.50-14.05

JM

a) Hvem stiller op igen:
• RH, EM, AK, CMF og AD ønsker at stille op igen
b) Forslag til nye kandidater:
• Se punkt 11a

14.

15.45-16.00

Eventuelt
a) Kommende møder
b) Andet

a) Kommende møder
• LL: 29.-30. april 2016 – 19-20 i Roskilde
• LL: 25. juli 2016 – 16-18 på Sommerstævnet
b) Andet

Underskrevet d. ______________

Rasmus Højmark

Emilie Munch

Janus Maigaard

Charlotte Mejer Friis

Andreas Daugaard

Anders Kjelgaard

Bo Lundgaard
Referent

