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Praktiske oplysninger
BBUs Inspirationsdag med Landsmøde afholdes lørdag d. 26. september kl. 9.30-16.00 i Odense Baptistkirke,
Klosterbakken 11, 5000 Odense. (Det kan være lidt vanskeligt at finde parkering i området).
Det bliver en spændende dag, som giver os helt nye muligheder for at lave en dag med meget inspiration.
Vi får bl.a. besøg af Søren Østergaard fra CUR, som vil tale om aktuelle trends, med baggrund i den nye bog:
Jagten på frirum - perspektiver på unge, hverdagsliv og fællesskab. Bogen vil blive delt ud til deltagerne.
Charlotte Willer vil tage os alle med ind i en spændende samtale om BBUs fremtid.
Bogen "Led med dit liv" lanceres og uddeles til alle lokalforeninger. Rasmus Elkjær Larsen vil forklare hvordan
bogen kan danne ramme for BBUs arbejde i mange år fremover og hvordan den kan hjælpe til at lave en rød
tråd i lokalforeningens arbejde.
BBU har sammen med en række andre kirkelige organisationer udviklet materialet "Her har vi der godt
sammen" og det er blevet virkeligt godt. Materiale vil blive præsenteret og uddelt til lokalforeningerne.
Du vil høre mere om BBUs spændende ledertræningstilbud og det internationale arbejde.
Naturligvis skal vi også afholde selve landsmødet, hvor der bl.a. er valg til Landsledelsen. Der skal vælges
mindst fire nye ind i landsledelsen. Her kan du også høre formandens beretning og være med til at beslutte
BBUs budget.
Glæd dig til en spændende dag d. 26. september. Saml gerne en bil-fuld (eller flere) fra din lokalforening.
Dagens program
09.30
Morgenkaffe
10.00
Velkomst
10.10
Jagten på frirum - perspektiver på unge, hverdagsliv og fællesskab Søren Østergaard
11.15
Hvad skal BBU fokusere på i fremtiden? Charlotte Willer
12.15
Frokost
13.00
Landsmøde
14.30
”Her har vi det godt sammen”, frivillighed, Internationalt arbejde og ledertræning
15.00
Led med dit liv. Rasmus Elkjær Larsen
15.45
Afslutning
Medlemskab
Alle kan deltage i Inspirationsdagen, men det er kun medlemmer af BBU’s lokalforeninger og
Landsmedlemmer som har stemmeret til selve Landsmødet.
Pris
Det er gratis at deltage. BBU har ekstraordinært valgt at refundere transportudgifter med billigste offentlige
transportmiddel eller kørsel i egen bil til efter statens lave takst for kørsel. Refusionsskemaer udleveres d. 26.
september.
Tilmelding
Alle lokalforeninger bedes senest 15/9 maile antal deltagere til bbu@bbunews.dk. Landsmedlemmer og øvrige
bedes også tilmelde sig inden 15/9.
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Dagsordenen til Landsmødet 26. september 2020
1. Konstituering
a. Valg af dirigent
b. Valg af referent
c. Valg af stemmetællere
d. Optælling af stemmeberettigede
e. Godkendelse af dagsorden
2. Landsledelsens årsberetning for 2019 til godkendelse. Se side 4-6
Spørgsmål og godkendelse
3. Velkomst af nye lokalforeninger
4. Årsregnskab 2019. Se side 7-13
Spørgsmål og godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
Der er ikke indkommet skriftlige forslag til behandling
6. Fastsættelse af kontingent for 2021
Landsledelsen foreslår uændret kontingent
7. Budget 2020 og 2021. Se side 11
Spørgsmål og godkendelse
8. Valg af formand
Se www.bbunews.dk for aktuel information om valg af formand
9. Valg af 2 næstformænd
Se www.bbunews.dk for aktuel information om valg af 2 næstformænd
10. Valg af 4 Landsledelsesmedlemmer
Se www.bbunews.dk for aktuel information om valg af 4 Landsledelsesmedlemmer
11. Valg af revisor
Landsledelsen foreslår genvalg af Deloitte, Værkmestergade 2, 8000 Århus C
12. Eventuelt
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Landsledelsens årsberetning
Til indledning skal det blot præciseres, at denne skriftlige beretning og formandens mundtlige beretning på
Landsmødet, suppleres af den økonomiske årsberetning, som fokuserer på organisatoriske forhold.
Landsledelse:
På Landsmødet 2019, var der ingen udskiftninger i ledelsen, alle blev genvalgt og arbejdet kunne derfor
fortsætte som hidtil. Der har været nogle få justeringer af ansvarsområder, men som udgangspunkt har alt kørt
derudaf.
Ansatte:
På ansættelsesområdet har der heller ikke været nogen udskiftninger, Moses er stadig ansat som
integrationskonsulent med fokus på at knytte endnu tættere forhold mellem migrantforeninger og danske
foreninger. Det er et vigtigt arbejde, som vi er utrolig glade for og ser frem til hvordan det i de kommende år vil
bringe os endnu tættere sammen.
Rasmus Elkjær Larsen, vores børne- og ungdomskonsulent, har også arbejdet utrætteligt videre med “den
røde tråd” som netop fokuserer på sammenhængen mellem børne- og ungdomsarbejdet lokalt og nationalt.
Et arbejde som konstant udvikler sig, seneste med beslutningen om at oversætte den svenske bog “led med
ditt liv”. Denne bog bliver endnu en byggeklods i vores store byggeri af den røde tråd. Vi ser meget frem til
hvordan dette arbejde vil udvikle sig fremadrettet.
Derudover har vi stadig Bo Lundgaard, som det faste holde punkt. Han sørger utrætteligt for alt det
administrative, samt kommer ud og besøger jer lokalt, med inspiration og motivation, blandet andet med hans
nylige uddannelse i frivillighed og vigtigheden af dette. Det er et imponerede stykke arbejde, han udfører og vi
er meget taknemmelige for det. En stor tak Bo for dit utrættelige arbejde.
Med disse tre ansættelser er vores ambition at vi kan være med til at inspirere og støtte medlemmer og
lokalforeninger i deres opgaver. Sidste år nævnte vi drømmen om at udvide vores stab og vi regner med, at vi
i løbet af 2020 er i stand til at ansætte en ledertræningskonsulent, som skal have fokus på at udvikle vores
ledertræning, så vi kan nå endnu længere end hidtil. Så der sker meget og vi vokser hastigt, men vi er sikre
på at vi med denne stab af ansatte kan nå endnu længere til gavn for medlemmer og lokalforeninger.
Ledertræning:
På ledertræningsområdet, har det været et mere stille år hvis vi ser på antallet af tilbud, der har kørt. Levit,
Forkynderskolen, Jeremias samt Hybrid har været på pause, og vi ser meget frem til at få disse i gang igen.
Men selvom alt dette har ligget stille har det været en sand fornøjelse at se hvordan SHIP har braget derud af,
og haft en massiv fremgang i antallet af deltagere. Det har været dejligt at se, hvordan vores Shipledere har
taget den udfordring med den massive fremgang til sig og blot givet den endnu mere gas for at teenagerne
skal have den bedst mulige oplevelse. En stor tak til jer for dette arbejde, der er så utroligt vigtigt.
Vi tror på at det at kunne tilbyde ledertræning og det at kunne tilbyde mange former for ledertræning er så
vigtigt og fundamentalt for os som organisation, da det giver en direkte effekt på jeres lokale arbejde, når jeres
ledere motiveres og udvikles. Vi håber derfor også at vi fremover vil kunne udbyde endnu flere tilbud til gavn
og glæde for vores medlemmer.
En stor tak skal lyde til de mange frivillige, der bruger deres tid og energi på at arrangere disse ledertræninger.
I er med til at forme morgendagens ledere og det er et utrolig stort og vigtigt stykke arbejde I udfører, så en
stor tak for det.
Ud over de mange forskellige tilbud, tilbyder Bo Lundgaard stadig den løbende “Lokale Lederuddannelse”
samt oplæg om “motivering og fastholdelse af frivillige”, hvor han kommer på besøg i lokalforeningen og
underviser i helt specifikke emner, som passer sammen med det, som foreningen har brug for. Disse besøg
er med til at udruste de lokale ledere, både som gruppe og som enkelt personer. Det er også muligt at få besøg
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af Rasmus Elkjær til coaching og sparring med børnekirkeledere og snart også med fokus på at sikre en rød
tråd i jeres arbejde lokalt.
Vi tror på at ledertræning er vigtigt og håber på at vi kan fortsætte vores store engagement inden for dette
område. Vi er derudover utrolig glade for, at vi står sammen med MBU om alle disse mange tilbud, og ser det
også som helt naturligt, at vi nu har besluttet at nedsætte et samarbejdsudvalg, som skal arbejde med den
fortsatte udvikling af vores fællesledertræning. Tak for det store samarbejde vi allerede har, vi ser frem til at
se hvordan dette måtte udvikle sig fremover.
Udsyn:
På det internationale område har 2019 endnu engang været et begivenhedsrigt år.
I Rwanda har der været arbejdet med projektet omkring unge kvinders rettigheder i samfundet. Efter en
vellykket studietur i 2018 er Yego teamet allerede i gang med planlægge en ny studietur. Vi ser meget frem til
at kunne tilbyde unge mennesker at komme ned og være en aktiv del at dette vigtige projekt, og kan helt
sikkert love, at det bliver en livsforvandlende oplevelse. Tak til teamet for jeres store arbejde. En tak skal lyde
til spejderne for vort samarbejde om dette projekt. Vi ser frem til at se hvordan dette arbejde vil udvikle sig
fremadrettet.
I Honduras arbejdes der med at få reintegreret børn fra børnehjem i samfundet. I juli måned havde Timoteos
en studietur i Honduras, hvor en gruppe unge så og mærkede hvordan dette projekt gør en forskel. Det har
helt sikkert været noget, der har sat sig spor i dem der var afsted. Allerede nu kan vi afsløre, at Timoteos
teamet er gået i gang med at planlægge den næste studietur. Det er dejligt at se den arbejdsiver vores
arbejdsgruppe ligger i arbejdet, og den forskel det gør. En stor tak for dette store arbejde I yder.
Internationalt arbejde er en stor del af BBU og har været det i mange år, og det er noget som beundres af
mange. Denne beundring og tak skal uforbeholdent gå videre til vores fantastiske Yego- og Timoteos-team.
Uden deres store arbejde og engagement ville vi ikke være, hvor vi er i dag, med det internationale arbejde.
Så endnu engang tak for dette fantastiske arbejde, og kan ikke beskrive hvor stor en forskel i gør.
Økonomi og administration:
Det store tilskud som BBU får fra DUF, er baseret på antallet af medlemmer og lokalforeninger. Vi oplever at
kravene til dokumentation strammes, men vi arbejder på at gøre det så enkelt som muligt for lokalforeningerne,
selvom GDPR ikke har gjort det lettere. Derfor tilbyder BBU online medlemsadministration og hjælp til øvrige
administrative rutiner i lokalforeningen. Tag fat i Bo hvis I har brug for hjælp med dette.
I de seneste år har vi fokuseret rigtig meget på medlemsregistrering og sidste år måtte vi desværre indse at vi
var gået et hak ned i tilskud, hvilket førte til at vi måtte lave omprioriteringer i vores økonomi. DERFOR er det
en stor glæde at vi i 2019 kom tilbage på sporet og kom over de magiske 850 medlemmer som udløser et
højere tilskud, noget vi er meget glade for, da det giver nogle muligheder fremadrettet både nationalt og lokalt.
Hvert medlem gør en forskel og det er derfor dejligt at se alle de nye aktiviteter og ansættelser, som er en klar
genspejling af den øgede tilgang af medlemmer.
Det er stadig muligt at søge midler fra vores Støttepulje via BBU’s hjemmeside, hvor man kan søge både til
opstart af lokalforeninger, eksisterende arbejde, udadvendte aktiviteter samt ledertræning. Håbet er at dette
gør det endnu lettere at søge BBUs Støttepulje. Derudover har DUF det seneste år lukket op for deres
Lokalforeningspulje, som vi kan se allerede er kommet flere foreninger til gode. Vi kan kun opfordre til også at
søge der, så I kan gøres jeres arrangementer endnu større og nå endnu længere.
Samarbejdet med BiD, DBS og MBU udvikles hele tiden. Mange spændende ting ligger i støbeskeen og vi
håber fortsat at vores samarbejde med disse vigtige samarbejdspartnere styrkes fremover. En tak skal lyde til
både BiD og DBS for vort store samarbejde. Lad os fortsat udvikle på dette, til gavn og glæde for Baptistkirken
i Danmark. Vi kan hver især noget og sammen kan vi endnu mere.
Sammen med MBU har vi været glade for at stå som medarrangør af nogle af de bedste ledertræningstilbud i
kirkelivet i Danmark, hvis vi selv skal sige det. Derudover har vi endnu engang stået sammen om børne- og
ungdomssporene på Sommerstævnet, og blevet medarrangør af hele Sommerstævnet, en naturlig udvikling
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med alt det arbejde vi ligger i Sommerstævnet gennem vores mange frivillige. Det er dejligt at kunne arbejde
sammen omkring dette og fortsat se hvordan relationerne udvikles på tværs af organisationer. Vi er glade for
samarbejdet og ser frem til at udvikle det i de kommende år.
Vi tror på at Gud har endnu større ting liggende klar til os, at vi skal udvikle os endnu mere sammen som
organisationer, at vi kan og skal nå længere sammen. Stor tak til MBU for vores gode samarbejde.
Gennem året har BBU arbejdet på at lave aftaler omkring brug af forskellige materialer, hvilket betyder at BBUs
lokalforeninger kan benytte en del forskellige materialer til nedsat pris. Det handler bl.a. Messy Church,
Børnefrø, Juniorfrø, RockSolid m.m. Det er vigtigt at de lokale ledere kan benytte de nyeste materialer, så
henvend jer til Bo Lundgaard for at høre mere om mulighederne.
Afslutning:
Et år er gået, denne beretning er ved at nå sin afslutning, MEN en ting skal vi sige tak for, er alle jer, der uge
efter uge kæmper i vores lokalforeninger med at tilbyde gode og relevante tilbud til børn og unge I gør et
kæmpe stort stykke arbejde og vi er meget taknemmelige for dette. Uden jer ville vi ikke være, hvor vi er, uden
jer ville vi ikke være den levende organisation vi nu engang er. I gør BBU til det vi er.
Vi ønsker fortsat at støtte op om jer på alle tænkelige måder, gennem uddannelse, konsulenter, events - for vi
tror på jer - vi tror på det I drømmer om. Vi ønsker at i skal lykkedes med at gøre en forskel der hvor I er.
I giver evangeliet videre til næste generation og er det netop ikke det, som det hele handler om, at dele det vi
selv har fået, at gøre en forskel i menneskeres liv. Vi er taknemmelige for alt det I gør.
BBU er en organisation som i sandhed lever, hvor der sker noget, hvor der arbejdes med at nå endnu længere,
og det er en fornøjelse at se hvordan vi konstant udvikler os. Det giver håb for fremtiden, når vi ser der kommer
flere og flere medlemmer og vi tror på at Gud har noget stort i støbeskeen til os, og kan ikke vente med at se
hvad det er. Vi håber at I vil med på denne rejse og se hvor den fører os hen.
Tak til alle jer, der følger jeres kald og gør en forskel lokalt, nationalt og internationalt. I er BBU.
Vi vil slutte med at sende en tak til alle de børn og unge, som uge efter uge sætter tid af til at være en del af
det arbejde, der foregår i den lokale forening - I er en del af fællesskabet, det er vigtigt, I er vigtige. Det er
herligt at se, hvordan I sætter det før alt andet, I kunne bruge jeres tid på. Næste gang I mødes i jeres lokale
gruppe, så sig tak til jeres ledere, for uden dem ville det ikke kunne lade sig gøre. De er hjørnestenen i det
arbejde, der udføres.
Vi tror på jer, vi tror på det I brænder for.
Landsledelsen
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Økonomisk årsberetning
Ledelsesberetningen er et supplement til landsledelsens skriftlige årsberetning og formandens mundtlige
beretning og vil i væsentligt omfang fokusere på de organisatoriske forhold, herunder særligt regnskabet.
Hovedaktivitet
Forbundets hovedaktivitet består i samle, styrke og udvikle det børne-, ungdoms- og musikarbejde, der udgår
fra danske baptistmenigheder. Ledelsesberetningen er et supplement til landsledelsens skriftlige årsberetning
og formandens mundtlige beretning og vil i væsentligt omfang fokusere på de organisatoriske forhold, herunder
særligt regnskabet.
Det økonomiske resultat:
I 2019 havde BBU indtægter på kr. 1.492.574 og udgifter på kr. 1.489.448, hvilket giver et overskud i 2019 på
kr. 3.126. Det oprindelige budget udviste et forventet overskud på kr. 0.
Pr. 31. december 2019 udgør egenkapitalen kr. 1.736.151.
Landsledelsen har benyttet et forsigtighedsprincip i sin budgetlægning. Sammenlagt finder ledelsen derfor
årsresultatet for 2019 tilfredsstillende.
Indtægter:
BBU’s indtægter fordeler sig fortrinsvis på medlemskontingenter, DUF-tilskud, §44-tilskud, finansiellendtægter,
deltagergebyrer og administrationsindtægter vedrørende BBU’s internationale DUF-projekter.
Driftstilskud fra DUF:
Årets driftstilskud fra DUF på kr. 1.327.704 er blevet anvendt på følgende måde:
855.804 kr. til sekretariatet
44.848 kr. til Landsmøde og Landsledelse
34.392 kr. til repræsentationer
392.560 kr. til aktiviteter
Landsledelse:
BBU’s landsledelse har afholdt 5 ledelsesmøder i 2019. Heraf var ét i forbindelse med det årlige Landsmøde
på Sommerstævnet. Rasmus Mortensen er udtrådt af Landsledelsen pr. 24. november 2019.
Sekretariatet:
I 2018 fik BBU dispensation hos DUF omkring fulde medlemsrettigheder. Det betyder at BBU og BBUs
lokalforeninger inden 31.12.2021, skal have gennemført vedtægtsændringer, som giver alle medlemmer fulde
demokratiske medlemsrettigheder ifølge DUFs Tipsretningslinjer. Der er udsendt vejledninger omkring
vedtægtsændringer til alle lokalforeninger.
15 lokalforeninger benytter BBUs on-line medlemsadministration, mens de øvrige fortrinsvis benytter sig af
kontingentbetalingsblanketter. I 2019 har der været arbejdet med at indføre en aktivitetsoversigt, som
dokumentation af lokale aktiviteter.
Der har været et øget fokus på kommunikation i 2019. På Facebook har det betydet en væsentlig øgning i
opslag og følgere, som betyder at endnu flere får BBU nyheder. Der blev i 2018 lavet en video om BBU, som
giver en kort og inspirerende beskrivelse af BBUs arbejde. For yderligere at beskrive BBUs arbejde, blev der
lavet en brochure, som er rundsendt til alle lokalforeninger.
BBU har i samarbejde med andre kirkelige organisationer arbejdet med samværspolitikker. Der har desværre
vist sig et stigende behov for disse politikker, som skal sikre den gode trivsel i arbejdet og beskytte både børn
og voksne mod overgreb.
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Ansatte:
Bo Lundgaard er fultidsansat som forretningsfører og foreningskonsulent, hvilket betyder at han har ansvar for
organisationens administration og løbende besøger i de lokale foreninger.
Moses Lal Bawi Peng er ansat som Chinkonsulent på 10 timer ugentligt.
Det betyder at BBU har haft 1,28 årsværk i 2019.
Herudover har BBU købt konsulenttimer til løsning af opgaver omkring trosudvikling, ledertræning og
inspiration til børneområdet. Konsulenttimerne har svaret til ca. 0,28 årsværk.
Ansat årsværk i BBU 2011 - 2019:
1,5
1
0,5
0
2011

2012
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Ledertræning:
BBU har stor fokus på ledertræning, da det er vigtigt at uddanne dygtige lokale ledere. BBUs leder-træning
køres i fællesskab med Missionsforbundets Børn og Unge (MBU) og der er ledertræning fra 13 år og opefter:
SHIP er ledertræning for de 13-17 årige og BBU vil gennem denne ledertræning, tidligt udruste de lokale leder
med gode lederredskaber, så de får de bedste muligheder for at blive dygtige ledere. Deltagerne er på tre
weekends om året, hvor der undervises om discipelskab og grundlæggende ledertræning. Der skabes også
et vigtigt netværk mellem unge fra forskellige dele af landet.
Jeremias er ledertræning for de 17-21 årige. Jeremias ledertræningen varer et år og foregår over 5 weekends.
Undervisningen giver de unge ledere praktiske redskaber, til at klare de udfordringer en leder kan stå overfor.
Deltagerne udfordres til at tænke nyt og skabe netværk til andre ledere.
Levit er en særlig ledertræning for de 16-25 årige, som interesserer sig for sang og musik. Levit ledertræningen
varer et år og foregår over 4 weekends og afsluttes med en weekend i et lydstudie, hvor nogle nye sange
indspilles. Undervisningen består at bl.a. af musikteori, samspil, musikledelse og sangskrivning.
Det internationale arbejde:
Det internationale arbejde har altid spillet et stor rolle i BBU og er til stor inspiration. BBU har to dygtige og
inspirerende arbejdsgrupper, som engagerer sig i projekter i Rwanda og Honduras.
I Honduras har man i 2019 kørt projekt Timoteos, som er et kombineret ledertrænings og
mentorudviklingsprojekt. Dette er sket i samarbejde med Unión de Jovenes Bautistas de Honduras, som er
BBUs søsterorganisation i Honduras. Projektet støttes af DUFs internationale arbejde med kr. 750.000. I
sommeren 2019 gennemførtes en studietur til Honduras, med 10 unge BBU’ere. De besøgte kirker, slum,
ghettoer m.v. og fik en indføring i landets kultur, demokratiprocesser og ledelse.
Arbejdet i Rwanda består af samarbejde med to organisationer. I Rwanda samarbejdes med AEBR YNC, som
er BBU’s søsterorganisation i Rwanda. I Danmark samarbejdes med det Danske Baptisters Spejderkorps
(DBS), som har det praktiske ansvar for arbejdet i Rwanda. Arbejdet i Rwanda bæres af en arbejdsgruppe,
som er sammensat af unge fra DBS og BBU. I øjeblikket er der et stort fokus på unge mødre, som har fået
børn uden for ægteskab.
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BBU deltog i den årlige European Baptist Federations Youth & Children Workers Conference. Konferencen
blev afholdt i Bruxelles og det er en stor inspiration for BBU at deltage og skabe vigtige netværk til andre
lignende organisationer i Europa.
Undervisnings- / inspirationsmateriale:
Det er vigtigt for BBU, at lederne i de lokale foreninger har adgang til gode undervisningsmaterialer. Derfor
forsøger BBU at lave samarbejdsaftaler med forskellige organisationer, således at BBU hele tiden kan tilbyde
de nyeste materialer til lokalforeningerne.
For aldersgruppen 11-13 år anbefaler BBU bl.a. Rock Solid materialet fra YFC. BBU har lavet en aftale med
YFC om brug af Rock Solid.
BBU tilbyder Teentro-materialet, som benyttes fortrinsvis til undervisning i kristendomsklasser.
Gennem det tværkirkelige samarbejde ”Kristne Organisationers Børneudvalg” har BBU deltaget omkring
oversættelsen af det engelsksprogede børnemateriale – Zone. Det norske materiale - ”Gud er Konge” –
oversættes og udgives også i dette tværkirkelige samarbejde.
BBU har en aftale om brug af GPS, som er et omfattende og professionelt undervisningsmateriale, til brug i
den tidlige skolealder. Materialet består af 77 TV-afsnit, som på forskellige måder giver børnene indblik i
bibelen og den kristne tro.
Messy Church hjælper ledere til at lave familiearbejde i den lokale forening, med familier som ikke er vant til
at komme i kirken. Materialet benyttes af mange forskellige kirker i Danmark.
BBU har indgået aftale med Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler om at benytte Børnefrø, Juniorfrø og
Kirkefrø materialerne.
Musik- og gospelarbejdet:
Musik- og gospelarbejde er vigtigt for BBU. I 2019 var der desværre ikke nok deltagere til at afholde Levit
ledertræning. BBU har samarbejdet med ”Stille Stunder” om af formidle ny dansk lovsang via YouTube.
Børne- og ungdomsarrangementer:
BBU arrangerer og støtter flere forskellige børne- og ungdomsarrangementer:
• Vinterlejren Collision, hvor unge ledere bl.a. trænes helt praktisk i at lede gennem undervisning,
gruppesamtaler og ved at arbejde med det sociale miljø
• Midtjyske Sommerlejr, hvor op til 90 børn og teenagere mødes til nogle uforglemmelige dage. Denne
Sommerlejr er desuden et stort integrationsarbejde, idet børn fra mange forskellige nationaliteter
deltager.
• Chin konferencer, hvor børn, unge og ledere mødes til undervisning og netværk
• Brighter konferencen, hvor teenagere og unge mødes til undervisning, netværk og ledertræning
Årets største arrangement var Sommerstævnet på Lindenborg Efterskole sammen med Missions-forbundet.
BBU var - sammen med Misionsforbundets Børn og Unge - ansvarlig for planlægning af børne- og
ungdomsaktiviteter. Rigtig mange frivillige medarbejdere deltog i denne uge for at skabe gode oplevelser for
børn og unge.
Migrantarbejdet:
Efterspørgslen omkring foreningsarbejde blandt migrantmenigheder øges og derfor har BBU en ansat
Chinkonsulent. Det er BBUs mål at hjælpe med oprettelse af lokalforeninger i alle Chin menigheder, da en
lokalforening er en stor hjælp for at forstå dansk demokrati og dansk foreningsliv. Lige nu er der oprettet
lokalforening i syv Chin menigheder.
Ud over den administrative hjælp til bl.a. generalforsamlinger, regnskab og medlemsregistrering, ønsker BBU
også at hjælpe med relevant undervisningsmateriale til de forskellige aldersgrupper og uddannelse af ledere.
Herudover er det også vigtig at lederne fra migrantforeninger bliver en del af det samlede BBU netværk.
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BBU’s støttepulje:
I 2019 har BBU uddelt knap 160.000 til 38 lokale projekter. Projekterne har bl.a. været ledertræning, udflugter,
koncerter, familiearbejde, events, weekendture, m.m.
Fremtiden:
Det internationale arbejde vil i fremtiden få stor prioritet, hvor BBU gennem sine to dygtige arbejdsgrupper, vil
give BBU’ere mulighed for at engagere sig i arbejdet i Rwanda og Honduras. Der arbejdes i øjeblikket med
tanker om at indgå i et internationalt projekt i Burma.
En større undersøgelse af frivillighed er blevet udført i 2019 og undersøgelsen har givet 8 anbefalinger til at
rekruttere og fastholde frivillige i BBUs arbejde, både lokalt og nationalt. Arbejdet med disse anbefalinger vil
løbe over de kommende år.
Der arbejdes med ”Den Røde Tråd”, som fokuserer på en BBU’ers udvikling fra 0-30 år. Det er et arbejde som
målretter udvikling, materialer, pædagogik, ledelsesdynamikker, dialoger, værdier og meget mere til forskellige
aldersgrupper. Målet er at alle BBU’ere hele tiden oplever at blive bedre til livsduelighed.
Der arbejdes løbende på at udbygge samarbejdet med MBU.
BBU’s Landsledelse 24. januar 2020.

BBU’s Landsledelse:
Formand:
Næstformand:

Rasmus Højmark
Christoffer Bækgaard
Mette Worm
Emma Kragh
Cung Hu
Marcus Kristoffersen
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Årsregnskab 2019 – Budget 2020 – Budget 2021:
Regnskab
2019

Budget
2019

Budget
2020
Vedtaget

Budget
2020
Revideret

Budget
2021

Note

17.740
1.327.704
27.599

18
1.276
30

18
1.419
30

18
1.446
30

18
1.383
30

1

108.638
10.892

161
10

31
10

65
-

146
-

2
3

1.492.573

1.495

1.508

1.559

1.577

44.847
34.392

36
36

41
46

60
36

36
46

Sek retariat
Husleje, PR, kontorhold mv.
Revision og forsikring
Lønninger
Transport, møder, uddannelse mv.
Sek retariat i alt

55.306
45.679
646.699
102.876
850.560

47
50
672
110
879

42
50
681
110
883

60
50
858
80
1.048

60
35
904
120
1.119

5

Ak tiviteter
Ship ledertræning
Jeremias ledertræning
Levit ledertræning
Lederskoler, B-M-K, Zone m.v.
Støtte til ledertræning/initiativer
Internationalt arbejde
Diverse aktiviteter
Ak tiviteter i alt

21.108
10.000
242.510
198.917
87.112
559.647

30
20
25
184
270
15
544

40
50
60
274
90
15
529

30
60
207
114
15
426

60
30
25
164
212
5
496

8
9
10
11
12
13
14

1.489.446

1.495

1.499

1.570

1.697

9

-11

-120

Indtægter:
Kontingent til BBU
DUF tilskud
§44 tilskud
Deltagergebyrer, salg, projekter
Rente, udbytte og kursreguleringer
Indtægter i alt

Udgifter:
Landsmøde og Landsledelse
Repræsentationer

Udgifter i alt:

Årets resultat

3.127

-

4

6
7
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Balance pr. 31.12.2019:
31.12.2019

31.12.2018

Aktiver:
Værdipapirer
Tilgodehavender
Likvide beholdninger
Indsamlede midler - Afrika
Indsamlede midler - Honduras
DUF projekter

279.882
6.607
1.567.378
74.260
495.994

267.527
1.923
1.614.587
62.095
12.210

Aktiver i alt

2.424.121

1.958.342

Passiver:
Egenk apital:
Egenkapital - primo
Regulering af primo
Årets resultat
Egenk apital - ultimo

1.733.025
3.126
1.736.151

1.703.864
29.161
1.733.025

Hensættelser:
Forudbetalinger
Indsamlede midler - Afrika
Indsamlede midler - Honduras
DUF projekter
Hensættelser i alt:

74.260
495.994
570.254

62.095
15.080
77.175

Sk yldige omk ostninger:
Kreditorer
Feriepengeforpligtelser
Sk yldige omk ostninger i alt:

44.330
73.386
117.716

70.124
78.018
148.142

2.424.121

1.958.342

Passiver i alt

Note

15

15

16
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Noter:
Note 1 – Tilskud fra DUF:
Det øgede tilskud i 2019 skyldes udbetaling af en restfordeling fra DUF på godt kr. 40.000.
Pr. 31.12.2019 havde BBU 870 ”DUF-tællende” medlemmer under 30 år, hvilket betyder at vi igen er over
850, som vil betyder et højere tilskud. Alle foreninger opfordres til at registrere alle medlemmer, så BBU kan
hjælpe flere lokalforeninger og lave endnu flere spændende nationale aktiviteter.
I 2020 budgettet er der desuden ekstra tilskud til internationale udgifter pga. Honduras studieturen i 2019.

Note 2 – Deltagergebyrer, salg, projekter:
Dette er deltagergebyrer ved ledertræning, studieture og administration af internationale projekter.
Den mindre indtægt i 2019 skyldes bl.a. at Jeremias og Levit ikke startede efter sommeren 2019. Vi
forventer dog at Jeremias starter i 2020.
Den store stigning i 2021 skyldes international studietur til Honduras.

Note 3 – Rente, udbytte og kurreguleringer:
Værdien på BBUs værdipapirer er steget i 2019. BBU betaler negative renter. I 2020 og 2021 forventes at
udviklingen stigningen i værdipapirer kan opveje de negative renter.

Note 4 – Repræsentationer:
Dette er bl.a. kontingenter til DUF, CUR, KOB og Rock Solid. Det er også udgifter når BBU repræsenteres i
forskellige netværk, BiD møder, DUF møder, Sommerstævne m.m.

Note 5 – Husleje, PR, kontorhold m.v.:
Udgifter til gebyrer stiger og der bruges knap 20.000 på BBU brochuren.

Note 6 – Lønninger:
25%
Charlotte Willer (ansat fra marts 2020)
10 timer/uge Moses Lal Bawi Peng
10 timer/uge Rasmus Elkjær Larsen (Køb af konsulenttimer)
100%
Bo Lundgaard
Lønninger indeholder løn, pension, ATP, AES, feriepenge m.v.

Note 7 – Transport, møder, uddannelse m.v.:
Dette er udgifter til medarbejderes transport, møder, uddannelse m.v. Forventes lav i 2020, pga. lock-down.

Note 8 – Ship ledertræning:
MBU kører driften af SHIP

Note 9 – Jeremias ledertræning:
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Der budgetteres med opstart af Jeremias efter sommeren 2020 og et nyt hold efter sommeren 2021.

Note 10 – Levit ledertræning:
Opstart af nyt Levit hold forventes efter sommeren 2021.

Note 11 – Lederskoler, B-M-K, Zone m.v.:
Dette er udgifter til Lederskole, Hybrid, Forkynderskole, Zone-materiale, B-M-K m.v. Da forkynderskolen i
startede hyt hold i 2019, blev et budgetteret tilskud ikke udbetalt. Den øgede udgift i 2020 skyldes tilskud til
B-M-K.

Note 12 – Støtte til ledertræning/initiativer:
I 2019 er der udbetalt knap 70.000 mere i tilskud til lokalforeningerne end forventet, bl.a. pga. tilskud til
inventar i en periode. I 2020 er puljen tilbage på kr. 140.000. I 2021 nedsættes puljen til kr. 100.000.
Nedgangen i det reviderede 2020 budget skyldes at Collision og Chin stævner ikke afholdes.
Denne konto indeholder også støtte til Stille Stunder, Sommerstævne, Chin stævne, Brighter, Midtjysk
sommerlejr mv.

Note 13 – Internationalt arbejde:
Studieturen til Honduras i 2019 havde færre udgifter end forventet. I 2020 er der ikke udgifter til studieture. I
2021 budgetteres med en studietur til Honduras.
Under denne post føres også udgifter til de to danske teams, som leder arbejdet i hhv. Rwanda og Honduras

Note 14 – Diverse aktiviteter:
Dette er udgifter til udsendelse af bøger og CD’ere til lokalforeningerne, som dog falder bort i 2021.
Ekstra udgifter i 2019 skyldes oversættelse af bogen ”Led med it liv”.

Note 15 – DUF projekter:
Dette er penge til et partnerskabsprojekt i Honduras. Desværre betyder lock-down, at projektet ligger stille i
øjeblikket.

Note 15 – Kreditorer:
Hvert år afsættes kr. 40.000 til Revisor under denne konto.
Det er også over denne konto at f.eks. periodiseringer af deltagergebyrer optræder.
Andre kreditorer kan f.eks. være udbetaling af støtte til lokalforeninger, som skal bogføres i indeværende år,
men først udbetales i efterfølgende år.
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