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Referat
Rasmus Munch Højmark bød velkommen til mødet
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a. Valg af dirigent
b. Valg af referent
c. Valg af stemmetællere
d. Optælling af stemmeberettigede
e. Godkendelse af dagsorden
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Claus Bækgaard blev valgt
Bo Lundgaard blev valgt
Louise Jul-Boeriis og Charlotte Mejer Friis blev valgt
I alt 34 stemmeberettigede
Dirigenten konstaterede at mødet er rettidigt indkaldt

Landsledelsens beretning for 2018
Landsledelsens skriftlige årsberetning er udsendt i Landsmødematerialet. Rasmus Munch
Højmark fremlagde denne mundtlige beretning:
Vi er kommet til et af de største privilegier, man har som formand, at skulle holde selve
beretningen. Det ser jeg frem til hvert år. Normalt ville jeg fortælle om alt, hvad der er sket i
løbet af året, hvilke nye projekter, vi har sat i gang, og hvad der har været de store forskelle fra
sidste år. Men i år bliver det lidt anderledes. Der er sket meget i løbet af året, men jeg tror, der
er brug for at vi ikke taler i store og flotte vendinger om det år, vi har haft. Jeg vil i stedet starte
med at fremhæve jer, vores medlemmer.
I er fundamentet for BBU og havde det ikke været for jer, ville vi ikke stå hvor vi står - I er BBUs
livsnerve. En stor tak og anerkendelse fortjener især de ildsjæle og ledere der, findes ude i
lokalforeningerne. Det arbejde, I udfører uge efter uge, er langt vigtigere end I tror. I gør en
forskel hver eneste dag og det kan jeg kun være jer evigt taknemmelige for. Netop derfor
ønsker BBU også at bakke endnu mere op om jer, f.eks. med forskellige ledertræningstilbud,
som udruster morgendagens ledere og internationale projekter, som giver et udsyn, hvor vi
ikke bare har nok i os selv, men engagerer os i, at gøre verden til et bedre sted. Her er det
selvfølgelig også væsentligt at takke dem, der yder så stort et arbejde med vore nationale men
også vore internationale projekter. Jeg er ikke altid er god til at sige det, men I gør et fantastisk
stykke arbejde. Det er alle frivillige internationalt, nationalt og lokalt, der gør BBU til det, vi er.
I flere år har jeg stået her på vores landsmøde og enten snakket om hvor godt det går, eller
hvor pressede vi måtte være. Lige nu står vi et ganske sikkert sted. Der er styr på det
administrative, økonomien ser fin ud, vi har gode foreninger, gode ledere lokalt, nationalt og
internationalt. Vi har nogle fantastiske ansatte Bo, Rasmus og Moses. Jeg er stolt af, at have
jer tre med på holdet og I fortjener min dybeste respekt for det store arbejde I udfører. Alt går
godt og vi kunne godt bare fortsætte i samme spor, men vi vil mere.
For mig er det ikke nok at alt lige nu går godt – eller at vi blot skal holde status quo. Vi skal
også turde rykke os som organisation. Vi har lige nu gang i tre ting som jeg er overbevist om vil
flytte BBU til nye højder:
”Frivillighedsundersøgelsen”. Der ingen tvivl om at lokalforeningerne og BBU er dybt
afhængig af frivillige. Vi har ikke haft helt styr på, hvordan vi rekrutterer nye ledere, udvikler
nuværende ledere til en lang og god tjeneste. Det håber vi at den nye frivillighedsundersøgelse
kan hjælpe os med at afdække. Der er ingen tvivl om, at ”Frivillige” bliver et centralt fokus punkt
og vi forventer i løbet af kort tid at komme med flere nye tiltag på dette område. BBU og
lokalforeningerne skal være steder hvor frivillige trives og udvikles.
”Den røde tråd” er et af de vigtigste projekter, jeg har været med til at sætte gang i. Hvordan
sikrer vi at ledertræningen giver mening og at vore forskellige projekter har en målrettet
sammenhæng? Der skal være en rød tråd igennem det hele. Sidste år blev de første små
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skridt præsenteret og senere i dag kommer I til at høre endnu mere om det. Det kommer til at
gøre en forskel! Roskilde har haft besøg af Rasmus Elkjær, hvor han inspirerede lederne i
børne-, teenage- og ungdomsarbejdet, til at spille endnu bedre sammen, til et fælles bedste.
Det går ikke at lave gode børne-/teenage- eller ungdomsarbejder – som peger i hver deres
retning. Vi skal tænke det sammen og pege i samme retning - pege mod Kristus.
”Sammenlægning med MBU” har de fleste måske hørt om gennem nyhedsbrevet. BBU og
MBU er blevet enige om, at afsøge mulighederne i en potentiel sammenlægning. Vi har
tidligere talt om, at fællesskabet i BBU er et super vigtigt fællesskab, som giver mulighed for at
uddanne unge mennesker og skabe stærke ledere med sunde værdier. Med en
sammenlægning vil vi kunne gøre det endnu bedre! Beslutningen om sammenlægning er
endnu ikke taget, men vi ønsker at starte en dialog om muligheden, fordi det vil være til gavn
både lokalt og nationalt. Sammen vil vi blive bedre og nå længere, end vi kan hver for sig. Vi
tror på, at en sammenlægning vil gøre os i stand til at skabe de bedste forhold for, at føre børn
og unge til troen på Gud. Vi ønsker at se Guds kirke vokse og det tror vi sker bedst sammen.
Vi tror at vi kan så meget mere sammen.
Tankerne om sammenlægning er ikke nye. Det er noget vi har talt om i flere år og nu er tiden
til, at vi arbejder mere seriøst med tankerne. Det spørgsmål jeg har mødt flest gange er, hvad
skal vi så hedde? Det har vi slet ikke kigget på endnu, men det bliver selvfølgelig en del af den
proces vi nu starter. Lokalforeningerne skal involveres i processen, så vi får så mange inputs
som muligt. Vi ønsker at komme hele vejen rundt inden sommeren 2020. Jeg tror på at det er
fremtiden at gå denne vej, og glæder mig til at se hvor det måtte ende.
Afslutning:
Ovenstående tre punkter får mig til at tro på fremtiden. Jeg tror på at vi som organisation kan
komme til at nå endnu længere. Disse tre punkter betyder at jeg fortsat brænder for BBU og vi
står i den klart mest spændende tid i mine 7 år i ledelsen. Jeg ved at vi kan nå mere og jeg
håber at lokalforeningerne vil være med på denne rejse, hvor vi sammen når længere og giver
en fremtid fyldt af håb for vores organisation.
Det er med stolthed og ydmyghed at jeg er formand for BBU. En stolthed over, hvor vi er og en
ydmyghed over hvor, Gud måtte lede os hen. Det ikke altid let og jeg har igennem de sidste 5
år som formand taget forkerte beslutninger og været dårlig til at sige tak til dem, der har ydet et
kæmpe stykke arbejde. Det beklager jeg. Men jeg prøver hver dag at gøre mit bedste for BBU
og brænder for at vi må nå endnu længere.
I mine 7 år i denne ledelse har jeg aldrig troet så meget på fremtiden som jeg gør nu. Jeg tror
på at Gud har store ting i udsigt til os og jeg glæder mig til at opleve hvad det er. Kursen er
lagt, nu handler det blot om at følge den. Jeg håber I vil med ombord på denne rejse.
Vi er Danmarks vigtigste fællesskab og vi vil mere.
Landsledelsens beretning blev godkendt.
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Velkomst til nye lokalforeninger
Ingen nye lokalforeninger optaget, men to nye foreninger i Rønne og Svendborg er på vej
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Årsregnskab 2018
Bo Lundgaard fremlagde det reviderede årsregnskab 2018.
Årets overskud er på kr.29.161, men der var budgetteret med et underskud på 66.600.
Ændringen skyldes bl.a.:
- DUF tilskuddet er større pga. nye tilskudstakster og et tillæg
- Den mindre indtægt skyldes bl.a. periodisering af Jeremiasindtægter og at en forventet
administrationsindtægt på Timoteos projektet først blev udbetalt i 2019
- BBU værdipapirer er faldet kr. 14.227 i værdi, hvilket skyldes udgiften på denne konto
- Jeremias brugte ikke så mange penge som forventet i 2018
- Den øgede udgift på ”Lederskole…” skyldes et tilskud til Forkynderskolen
- Der er udbetalt knap 50.000 mindre i tilskud til lokalforeningerne end forventet
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En ekstraordinært en studietur til Grækenland hvor 14 BBU’ere deltog i Projekt Faros i
Athen, betyder øgede udgifter, hvor 75% refunderes i 2019
Diverse aktiviteter indeholder udgifter til udsendelse af bøger og CD’ere til
lokalforeningerne. I 2018 har BBU købt en Frivillighedsundersøgelse hos CUR til kr.
40.000.
Lotte Holm-Boeriis: Man kan lokalt evt. søge DUFs foreningspulje i samarbejde med den
lokale Baptistspejdergruppe.

Årsregnskab 2018 blev godkendt.
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Behandling af indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag til behandling
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Ændring af vedtægter
Følgende vedtægtsændringer blev godkendt:
§6 stk. 2 fjernes, hvorefter paragraf nummerering ændres
§6 stk. 12 ændres fra ”Hvert fremmødt medlem over 12 år har en stemme. Der kan ikke
stemmes i henhold til fuldmagt fjernes” til ”Hvert fremmødt medlem har en stemme. Der kan
ikke stemmes i henhold til fuldmagt”
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Fastsættelse af kontingent 2020
Landsledelsen foreslår uændret kontingent:
- Lokalforeningsmedlem
10 kr.
- Landsmedlem under 30 år
100 kr.
- Landsmedlem over 30 år
200 kr.
De forslåede kontingenter for 2020 blev vedtaget.
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Budget 2019 og budget 2020
Bo Lundgaard fremlagde Landsledelsens forslag til revideret budget 2019 og budget 2020.
Revideret budget 2019 og budget 2020:
- Pr. 31.12.2018 havde BBU 773 ”DUF-tællende” medlemmer under 30 år, hvilket er 136
færre end foregående år og det betyder en væsentlig nedgang i 2019 tilskuddet.
- For 2020 budgetteres med at medlemstallet igen kommer over 850, som vil betyde et
højere tilskud. Alle foreninger opfordres til at registrere alle medlemmer, så BBU kan
hjælpe flere lokalforeninger og lave endnu flere spændende nationale aktiviteter.
- Det øgede indtægt i 2019 på ”Deltagergebyrer…”skyldes studietur til Honduras.
- MBU kører SHIP og derfor har BBU ingen udgifter/indtægter på SHIP
- Der er budgetteret med opstart af både Jeremias og Levit efter sommeren 2019
- I 2020 øges budgettet til ”Lederskoler…” pga. af B-M-K og studietur til England
- Støttepuljen er i 2019 nedsat med kr. 60.000, således at der er kr. 80.000 i puljen. I 2020 er
puljen tilbage på kr. 140.000. Under dette punkt afsættes også penge til at støtte Stille
Stunder, Chinstævner, Sommerstævne m.v.
- Under international arbejde øges 2019 budgettet pga. studieturen til Honduras
Der budgetteres med et nul-resultat i 2019 og et overskud på kr. 9.000 i 2020.
Dette kræver dog at vi når over 850 registrerede medlemmer under 30 år inden 31.12.2019:
Det er vigtig at lokalforeninger får registreret alle medlemmer
Det reviderede budget 2019 og budget 2020 blev vedtaget
Oliver Ohlsen m.fl. fortalte om Timoteos projektet og viste video fra Studieturen. Nogle af
deltagerne fra Studieturen blev interviewet og alle havde haft en store oplevelser på turen.
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Valg af formand
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Landsledelsen foreslår genvalg af Rasmus Munch Højmark
Rasmus Munch Højmark blev valgt som formand for BBU med 31 stemmer
Simon Haugegaard fra CUR fortalte om BBUs frivillighedsundersøgelse. Man har udsendt
spørgeskemaer til frivillige og lavet interview med en gruppe frivillige. Resultatet er blevet en
rapport med otte anbefalinger, som kan hjælpe lokalforeningerne med at rekruttere og
fastholde frivillige. Simon forklarede at frivillige er tiltrukket af gode oplevelser og at det lokale
arbejde skal have en god frivillighedkultur. De 8 anbefalinger blev gennemgået:
1. Spørg – også de yngste!
2. Muliggør løst engagement. Skab bevægelse fra løst til fast engagement
3. Send jeres unge på Jeremias og SHIP
4. Italesæt transferværdien
5. Etablér mentorordninger
6. Fyld benzin på motoren, ellers går den i stå
7. Definér opgaven, og tydeliggør forventninger
8. ’Afløn’ med alternativ valuta
Rapporten bliver tilgængelig på BBUs hjemmeside
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Valg af 2 næstformænd
Landsledelsen forslår genvalg af Christoffer Bækgaard og Rasmus Mortensen
Rasmus Mortensen blev valgt som næstformand med 23 stemmer.
Christoffer Bækgaard blev valgt som næstformand med 28 stemmer.
Rasmus Elkjær Larsen fortalte om den røde tråd. Det er et lederværktøj, som vil blive klar i
slutningen af 2019. Værktøjet handler om relationer, målrettet pædagogik og at det har en stor
transferværdi at være med i BBU. Der laves en hjemmeside og facebook, med information,
podcasts m.m. Det bliver formodentligt et samarbejde med MBU og Rasmus vil også samle
input fra lokalforeningerne.
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Valg af 4 Landsledelsesmedlemmer.
Landsledelsen foreslår genvalg af Mette Worm, Emma Kragh, Cung Hu og Marcus Kristoffersen
Emma Kragh blev valgt som Landsledelsesmedlem med 25 stemmer
Mette Worm blev valgt som Landsledelsesmedlem med 21 stemmer.
Cung Hu blev valgt som Landsledelsesmedlem med 25 stemmer.
Marcus Kristoffersen blev valgt som Landsledelsesmedlem med 27 stemmer.
Rebekka Krabbe Sørensen fortalte om Yego projektet, som er med til at styrke unges
rettigheder i Rwanda. Projektet er er blevet nævnt på FN generalforsamling. Vildt! Det
nuværende projekt støtter unge kvinder, som er blevet udstødt af deres familier pga. graviditet
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Valg af revisor
Landsledelsen foreslår genvalg af Deloitte, Værkmestergade 2, 8000 Århus C.
Deloitte, Værkmestergade 2, 8000 Århus C blev valgt som revisor.
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Tankerne bag forslaget om at sammenlægge BBU og MBU
Rasmus orienterede om tankerne:
- Dokumentet er et oplæg til den proces vi går ind i, og som fundament for de snakke og
drøftelser, vi kommer til at have, inden vi tager den endelige beslutning om, hvorvidt BBU
og MBU kan sammenlægges.
- Tankerne er resultatet af flere års samarbejde, hvor ideen om en sammenlægning er
vokset ud af et øget samarbejde. Vi begyndte med at lave sommerstævne i fællesskab, og
har siden lavet ledertræning sammen. Vi har set, hvordan vi på mange punkter er
forskellige, men i sidste ende enige om hvad det er vi vil, og hvad det er, vi tror på. Vi tror
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på, at tiden nu er moden til, at en sammenlægning faktisk kan lade sig gøre, så vi sammen
kan skabe de bedste forhold for børn og unge til at møde Gud, og sammen med andre
udvikle deres tro.
Grundlæggende tror vi på, at en sammenlægning vil gøre os bedre til at skabe de bedste
forhold for børn og unge, og for at vi kan føre endnu flere unge mennesker til troen på Gud.
Vi tror på, at dette er fremtiden, da Gud skabte én kirke.
Vi vil med den foreslåede sammenlægning aktivt fokusere på alt det, vi er enige om,
samtidigt med at vi anerkender vores forskelle, og derfor lade vores fælles tro være
fundamentet for at respektere vores forskelligheder. Vi ønsker at se os selv som en del af
Guds store familie, på tværs af kirkeskel og menneskeskabte strukturer. Vi er alle en del af
Guds kirke, vi tror på Guds børns enhed, og det er Guds kirke vi ønsker at se vokse. Vi tror
derfor på, at dette skaber de bedste rammer for at børn og unge med deres forskelligheder
kan føle sig hjemme og udvikle deres tro.
Vi tror på, at en sammenlægning vil gøre det mere naturligt for vores lokalforeninger at
samarbejde, da de gennem en sammenlægning bliver en del af en større ”familie”.
En sammenlægning vil gøre det muligt for os at skabe bedre forhold for vores
lokalforeninger og gøre deres arbejde nemmere. En af de store fordele er, at vi vil få frigjort
ressourcer, både i det nationale arbejde men også på vores sekretariater, der vil kunne
komme det lokale arbejde til gavn. Det handler bl.a. om, at vi gennem en sammenlægning
vil kunne frigøre ressourcer der vil kunne hjælpe lokalforeningerne ved fx at tilbyde hjælp til
afholdelse af årsmøder eller hjælp til at lave regnskaberne. Ideen er, at vi gennem en
sammenlægning vil kunne mindske tidsforbruget på bureaukrati i det lokale, så vores
lokalforeninger i stedet kan bruge deres ressourcer på det fantastiske børne- og
ungdomsarbejde der foregår, og i sidste ende fokusere deres tid på at lede børn og unge
mod en personlig tro på Jesus.
Vi tror på, at en sammenlægning vil gøre os endnu stærkere ved bl.a. også at kunne frigøre
ressourcer til at øge vores ledertræningstilbud. Vi tilbyder allerede ledertræning af høj
kvalitet, men en sammenlægning kan frigøre ressourcer i organisationerne, således at vi fx
kan tilbyde endagskurser og mere specialiserede kurser. Vi forventer også at kunne tilbyde
den eksisterende ledertræning hvert år, således at lokalforeningerne kan planlægge efter
det. Sammen kan vi løbende udvide og udbygge vores nuværende ledertræningstilbud for
lokalforeningerne. Sammen vil vi også kunne blive bedre i vores kommunikation, både fra
ledelsen men også mellem lokalforeningerne. Vi vil kunne lave mere ensartet materiale. Vi
vil kunne være mere strategiske i den måde der kommunikeres på, og vi vil kunne arbejde
mere fokuseret med, hvordan vi kommunikerer, både elektronisk og ”offline” med postkort,
plakater og samtaler.
Vi håber også på, at en sammenlægning vil kunne sætte ressourcer fri til udvikling og
nytænkning af materialer og koncepter til gavn og glæde for vores lokalforeninger.
Vi ved, at der er mange følelser, tanker, ideer og holdninger til en sammenlægning mellem
de to ungdomsforbund. Derfor ved vi også, at dette er en proces, der skal have den
nødvendige tid, og at der især skal være tid til at få snakket tingene ordentligt igennem,
inden vi tager en endelig beslutning om, vi skal sammenlægges. Derfor har vi forsøgt at
skitsere de næste skridt, vi tror på vil sikre at dette bliver gjort på den rigtige måde. Begge
formænd snakker allerede jævnligt omkring processen og de muligheder (og udfordringer),
der ligger i en eventuel sammenlægning, og så er sekretariatslederne fra hhv. BBU og
MBU allerede i kontinuerlig dialog og har jævnligt møder omkring hverdagen på de to
sekretariater.
Derudover er det værd at nævne, at vi blandt ledelserne pt. er i gang med at snakke med
en række erfarne præster fra DDM og BID, der på en eller anden måde, gennem deres
arbejde, har været tilknyttet B&U arbejdet i de to ungdomsorganisationer. Tanken med
dette er at skabe et ”teologisk råd” eller ”udvalg”, hvor ”medlemmerne” med deres stærke
teologiske fundament, skal kunne hjælpe os gennem eventuelle teologiske diskussioner og
dilemmaer – både nuværende og fremtidige – ved at vi lægger ungdomsorganisationerne
fra to forskellige kirkesamfund sammen.
Den videre proces er, at BBU og MBU arrangerer en fællestur til Equmenia (Sverige) for at
lære af deres erfaringer efter at have været igennem en lignende proces. I sommeren 2020
tages eventuel beslutning på BBU og MBU’s årsmøder om sammenlægning.
Bente Worm: Ønsker at der kommer møder med lokalforeningerne eller regionale møder.
Svar: Det kommer til at ske.
Anders Ohlsen: Det er vigtigt at I bliver konkrete om tankerne i forhold til baglandet, så man
har noget at forholde sig til. Svar: I løbet af efteråret vil tankerne konkretiseres yderligere
og dermed blive en del af processen.
Lotte Holm-Boeriis: BiD bakker tankerne om sammenlægning op.
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Eventuelt
Lotte Holm-Boeriis: Gav en hilsen fra BiDs ledelse. I gør et godt arbejde. Det er et stort og fedt
arbejde I gør både lokalt og nationalt. Gud velsigne jer.
Tak til dirigenten og Landsmødedeltagerne.
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