Referat - BBU Landsledelsesmøde, 21. juli 2014
Sted: Efterskolen Lindenborg
Deltagere: Rasmus Højmark (RH), Janus Maigaard (JM), Birgitte Kofoed Korsbro (BKK), Theis
Læssøe (TL), Charlotte Mejer Friis (CMF), Christian Peter Heldgaard Bylund (CPHB) og Bo
Lundgaard (BL)
Afbud: Ruthe Dieu (RD)

Emne

Tidsramme

Aftensmad under mødet

17.00-19.30

0.

Indledning og landsledelsen rundt
Indledning og bøn v/CPHB
Landsledelsen rundt

17.00-17.10

1.

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

17.10-17.15

Ansvarlig

a) Godkendelse af dagsorden:
• Diverse bilag blev tilføjet
• Punkt 2d - Optagelse af ny lokalforening tilføjes
b) RH blev valgt som dirigent
c) BL blev valgt som referent
d) Referatet fra 4.-5. april 2014 er godkendt og blev underskrevet

2.

Nyt fra formandskabet
a) Bevilligede projekter
b) BiD Landskonference 1
Bilag 2b – Landskonference 1
Bilag 2b1 - Kandidatpræsentation
c) Christoffer Wilki Nielsen
d) Optagelse af ny lokalforening

17.15-17.45

FMS

a) Bevilligede projekter:
• Der er bevilliget kr. 3.600 til Non-stops 24 timer
b) BiD Landskonference 1:
• RH gennemgik dagsordenen
• Bent Hylleberg stiller op som formand
• Karin Christiansen, Merete Gerløv og Ib Bermann Schmidt er kandidater til de ledige

pladser i BiDs ledelse.
• RH og CPHB er BBUs delegerede
c) Optagelse af ny lokalforening:
• Rønne Baptistkirkes Unge søger optagelse i BBU
• Landsledelsen har haft vedtægter til gennemsyn
• Rønne Baptistkirkes Unge blev optaget i BBU
• BL taler med Rønne Baptistkirkes Unge om at benytte WinKas

3.

Nyt fra BL
•

•

•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
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17.45-18.10

BL

WinKas kører OK, men der er stadig nogle små ting som ikke er helt på plads. Den
automatiske overførsel til lokalforeninger ser ikke ud til at blive en særlig ”automatisk”. Der
er nogle problemer omkring automatisk overførsel af BBU kontingentet på kr. 10. Generelt
har BBU været for hurtige på WinKas nye løsning, men nu kommer andre foreninger også
på det nye og det betyder at der findes og rettes fejl hele tiden.
Der er konstant rigtig meget arbejde omkring internationale projekter med støtte fra DUF.
Alle de gamle projekter er nu afsluttet og fire nye er startet. Se punkt 7 for yderligere
information.
Honduras studieturen har taget noget tid og det bliver spændende at få folk retur. RH taler
med Emmanuel-teamet om at formidle inspiration til resten af BBU
Omkring børnearbejdet er der sket forskellige ting. Temadagen i Fredericia var som
sædvanlig spændende og med stor inspiration, som løbende formidles videre via
nyhedsmails. KOB årsmødet er et vigtigt forum, som bl.a. står bag B-M-K, som afholdes i
efteråret. Inspiration om B-M-K er også formidlet videre til de lokale foreninger
Vores nuværende revisor har sendt en regning som er knap 8.000 højere end forventet.
Hendes forklaring er, at hun mener at hun har brugt ekstra tid, selvom at hun har fået alt
leveret før tid og på en let tilgængelig måde. Det bliver godt med et revisorskifte
§44 ansøgning og DUF ansøgning er blevet afleveret
Skype-mødet med NBUS blev aflyst. Der kører en mail-tråd med Roald fra NBUF, hvor der
drøftes samarbejdet med Missionsforbundet på nordisk plan. Det går dog langsomt
Turen til Bornholm gav en ny lokalforening Rønne Baptistkirkes Unge, spændende samtaler
med Lone Møller Hansen om BBU og BiD, men ikke et møde med lederne fra BørneKirken
i Bornholms Baptistkirke, da de ikke kunne.
Der er lavet postkort som skal bruges til at få nye Landsmedlemmer i forbindelse med
Sommerstævnet
BBU er ikke blevet udvalgt til eksterne kontrol hos DUF
I starten af august afholdes økonomimøde med Hondurasteamet. Det er vigtigt at økonomien
i projekterne styres godt og præcist
BL planlægger at besøge alle lokalforeninger i efteråret, således at lokalforeningerne
kommer tidligere i gang med kontingentopkrævninger og forhåbentligt får flere medlemmer

Økonomi og administration
a) Aktuel balance

18.10-18.30

BL

a) Aktuel balance:
• BL udleverede og gennemgik aktuel balance pr. 18.07.2014
• Generelt burde ”BRUGT BUDGET” procenten ligge godt 50 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.
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Sommerstævne
a) KIDZ
b) CONNECTED
c) ONE
d) Platform
e) Landsmødet
Bilag 5e vedlagt- Landsmøde
Bilag 5e1 – Dagsorden til Landsmøde
f) Medlemsrekruttering på sommerstævne

18.30-18.40
Alle

a) KIDZ:
o Det kører fint. Der er mange børn og godt styr på det
b) CONNECTED:
o Det går godt. Deltagerne er lidt stille i starten
c) ONE:
o Der mangler strøm og mad, men det er ved at være på plads
d) PLATFORM:
o Der mangler strøm og mad, men det er ved at være på plads
e) Landsmøde 2014
o Landsmødet afholdes tirsdag d. 22. juli kl. 13.30 i stævnehallen
o LL mødes 12.45
o Dagsordnen blev gennemgået
f) Medlemsrekruttering på Sommerstævnet
o BKK og BL har lavet ”Hjælp BBU” postkort, som uddeles i forbindelse med
indtjekning og gennem hele Sommerstævneugen

6.

Uddannelse
a) Levit 2013-2014
b) Follow 2013-2014
c) Jeremias

18:40-18.50
CPB,
CPB, RH
JM, RH

a) Levit:
• Stopper
b) Follow:
• Cecilie Mølbæk og Mette Worm bliver nye ledere
c) Jeremias:
• Jeremias havde en god tur til London
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Internationalt arbejde
a) Projekt Yego

18:50-19:00

TL

Bilag 7a:2. Kvartal 2014
b) Projekt Emmanuel
Bilag 7b: Nyt fra Emmanuel eftersendes

RH

a) YEGO:
• Bilag 7a blev gennemgået
• De nye projekter går godt
• Der er en ny person ansat i Rwanda
b) Projekt Emmanuel:
• Gamle projekter som er blevet afsluttet:
o BBU-ACIT Community Project er afsluttet. Projektet var på kr. 499.994, men
der blev kun brugt kr. 469.250. Det forventede administrationsbidrag til BBU
på kr. 32.710 blev til et underskud på kr. 775, idet alle pengene var brugt til
rapporter og lignende. BBU har brugt meget tid på projektet
o BBU-ACIT YL 2 blev afsluttet i 2013 uden at BBU modtog et
admininstrationsbidrag
• Nye projekter:
o BBU-ACIT Youth CAT projekt på kr. 499.994. Afsluttes 31. januar 2016
o BBU-ACIT YL3 projekt på kr. 311.472. Afsluttes 30. juni 2015. Thomas
Bjerg Dahl og Andreas Daugaard er valgt til som de danske ungdomsledere

8.

19:00-20.10

Eventuelt
a) Kommende møder
b) Jubilæums indlæg

a) Kommende møder
• Landsmøde: Tirsdag d. 22. juli kl. 13.30
• LL: 12-13. september 2014 kl. 19.00 til 15.00 i Roskilde
b) Jubilæums indlæg
• RH og JM har et godt indlæg klar

Underskrevet d. ______________

Christian Peter Heldgaard
Bylund

Rasmus Højmark

Charlotte Mejer Friis

Birgitte Kofoed Korsbro

Theis Læssøe

Janus Maigaard

Bo Lundgaard
Referent

