Referat – BBU Landsledelsesmøde – 6.-7. februar 2015
Sted: Rosenlunden 17, 5000 Odense C
Deltagere: Rasmus Højmark (RH), Janus Maigaard (JM), Cecilie Mølbæk (CM), Birgitte Kofoed
Korsbro (BKK), Anders Kjelgaard (AK), Charlotte Mejer Friis (CMF), Bo Lundgaard (BL) &
Christian Peter Heldgaard Bylund (CPHB).

Emne

Tidsramme

0.

Indledning og landsledelsen rundt
Indledning og bøn v/Christian
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

20.20-20.30

Ansvarlig

a) Godkendelse af dagsorden:
• Punkt 2g Samtale med BiD om Integrationsmedarbejder blev tilføjet
• Punkt 9d Greenbelt blev tilføjet
b) JM blev valgt som dirigent
c) BL blev valgt som referent
d) Referatet fra 28.-30. november 2014 er godkendt og blev underskrevet
2.

Nyt fra formandskabet:
a) Bevilligede projekter
b) DUF delegeretmøde
c) EBFYC konferencen i Polen
d) Medarbejdersamtale med Bo
e) Deltagelse på Lederkonferencen i BiD
f) Samarbejde omkring Sommerstævne:
• Lederrefusion
g) Samtale med BiD integrationsmedarbejder

20.30-21.00

FMS

b) Bevilligede projekter:
• Der er bevilliget kr. 8.200 i underskudsgaranti til Collision 2015
• Der er bevilliget kr. 4.250 i underskudsgaranti til Bootcamp, Aalborg
c) DUF delegeretmøde:
• RH og CPHB deltog i DUFs delegeret møde i Roskilde
• Der arbejdes med ændringerne af tilskudsreglerne, hvor den kirkelige gruppering skal
have en deltager i udvalget
• Næste år er der valg til Styrelsen og BBU skal overveje at stille med en kandidat
d) EBFYC konferencen i Polen:
• Andreas Højmark Andersen, RH, JM og BL deltog

•
•
•

e)
f)
g)

h)

3.

•
•
•
•
•

Temaet var ”Generation Gap”
Som sædvanligt var der stor forskel på kulturen i de forskellige lande
Bob Morris, UK afløser Andreas Højmark Andersen som formand i EBFYC Youth
Committee
• Svenskerne har et sportsprogram som hedder PULS. Det er måske noget som vi skal
overveje at tage ind. Norge og England har lignende koncepter, som har stor succes
• Bogen ”You Lost Me” har undersøgt hvorfor de under 30 år forlader kirken. Den er
indkøbt og BL kigger den igennem
Medarbejdersamtale med Bo:
• RH og JM orienterede fra samtalen
Deltagelse på Lederkonferencen i BiD:
• RH og BL deltager
Samarbejde omkring Sommerstævne:
• BKK, RH og BL har afholdt møde med MBU
• Der er nu aftalt fælles regler for lederrefusioner
• Der gives kun refusion til leder som har ansvar hele ugen på stævnet
• Alle disse leder skal aflevere en børneattest. BL afklarer det praktiske med MBU
• BBU ønsker igen at blive medarrangører af Sommerstævnet, således at samarbejdet i
Koordinationsudvalget bliver ligeværdigt. RH kontakter MBU og derefter arbejdes
videre med BiD og DDM
• Det er aftalt at reklamering for B&U arrangementer skal koordineres med MBU
Samarbejde med BiD og DBS om Integrationsmedarbejder:
• Der er tanker om en fælles ansættelse
Nyt fra BL
Bilag 3a

21.00-22.00

BL

Helt generelt er december, januar og februar meget travle måneder, hvor dokumentation af
lokalforeninger, regnskab og medlemsregistrering tager det meste af arbejdstiden
Dokumentation af lokalforeninger er generelt gået rigtig godt og de lokale administratorer
har været gode til at indsende de nødvendige papirer.
Regnskab for 2014 er også kørt rigtig godt og der har ikke været de store problemer. Revisor
afholdt beholdningseftersyn d. 17. december
Kontingentbetalingen er helt generelt gået fint i 2014. I starten var der nogle problemer fra
2013 som skulle ryddes op, men derefter er det generelt kørt fint. De lokale administratorer
virker til at være glade for systemet. Automatiske overførsel af kontingent er under udvikling
BL har siden sidst været forholdsvis aktiv i forhold til DUF:
• Deltaget i møde om Tips-ansøgning, som afholdes hver år i december. Her får man
de nyeste informationer om den ansøgning som skal afleveres senest 1. juni og som
betyder at BBU får knap 1 mill. kr. i støtte
• Deltager også i Netværk-Vest, hvor en række forretningsfører mødes og udveksler
erfaringer. Hver gang er der et tema på mødet, hvor en ekstern giver informationer.
Det er et godt og udbytterigt sted at deltage og giver godt netværk
• I slutningen af januar har BL deltaget i en hel temadag for foreningskonsulenter.
Denne gang var temaet ”Facilitetering af lokalforeninger”. Det handler om hvordan
man kan hjælpe lokalforeninger i forskellige udviklingsprocesser
• BBU og DBS har arbejdet sammen med Andreas Højmark Andersen om at få
Pernille Kloster valgt i DUFs projektpuljeudvalg og det er lykkedes.
• DUF er i gang med at evaluere reglerne for Tips-ansøgningen og derfor har disse

•
•
•
•

4.

været i høring hos alle DUFs medlemsorganisationer, Sammen med formandsskabet,
Andreas Højmark Andersen har BL lavet et høringssvar
• DUF har også været i gang med en evaluering af effekten af deres tilskud til
Internationalt Arbejde. BL deltaget i et interview, hvor der skulle redegøres for hvad
DUFs støtte til vores engagement i Rwanda og Honduras betyder for BBU
BBU kan nu lave Børneattester digitalt. En fejl i NETS/Politiets software betød at "&-tegnet"
i BBUs navn, blokkerede for at underskrive forespørgslen. Det er nu blevet rettet, men det
har kostet mange forsøg, utallige opkald til Politiet, NETS, ekstra support udgifter m.m.
Brande har henvendt sig omkring Tro bygger bro projektet, som MBU kører. De spørger om
hvorfor BBU ikke er med i dette projekt
BL besøger Sindal d. 11. april, for at fortælle om arbejdet med børn. De har nogle unge
familier, som gerne vil i gang. Samtidig siger deres nye præst, at de har en stor gruppe unge
som mødes. Det vil være interessant, hvis BBU kan få en lokalforening i Sindal
En brugergruppe omkring WinKas er dannet og mødes første gang d. 9. marts. Pt. består
gruppen af MBUF, AKBU, LandBo Ungdom/4H og BBU
Økonomi og administration:
a) Aktuel balance
Bilag 4a
b) Medlemmer
Bilag 4b
c) 2014 regnskab
Bilag 4c1 og bilag 4c2
d) Ledelsesberetning til Årsregnskab
Bilag 4d

9.00-11.00

BL

a) Aktuel balance:
• Bilag 4a er ikke udsendt, idet bogføring for 2015 endnu ikke er igangsat
• Der arbejdes på et evt. skifte af regnskabssystem til WinKas
b) Medlemmer:
• Den foreløbige opgørelse viser 578 unikke medlemmer under 30 år og 252 unikke
medlemmer over 30 år
• Kun foreninger med mindst 10 medlemmer kan udløse tilskud fra DUF
c) 2014 regnskab:
1210 Pga. færre internationale udgifter har vi fået mindre i tilskud
1315 Tre 2013-Jeremias/Levit indbetalinger kom i 2014 + periodisering af
Jeremias/Levit indtægter + egenbetaling til Honduras studieturen
1810 Renten er faldet i 2014
1820 Udbytte er faldet i 2014
1830 Vore værdipapirer er steget meget i 2014
3010 Har efterspurgt den nye lejeaftale med MBU
3060 Ekstra regning fra Mazars på kr. 7.812 for ekstra arbejde omkring 2013
regnskabet. Der er også ekstra udgifter omkring revisorskifte.
Regnskabet 2014 viser et overskud på 8.495,81 i forhold til et budgetteret underskud på kr. 174.580.
En forbedring på kr. 183.075,81
• Afleverer regnskab til revisor d. 26. februar. Her laves aftaler om medlemsrevision
d) Ledelsesberetning til Årsregnskab:
• BL ændrer ledelsesberetningen med de fremkomne kommentarer

5.
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7.

Ansættelse af ledertræningskonsulent
Bilag 5a og 5b

10.30-10.45

AK & RH

BL fjerner de sidste linjer og retter annoncen til
BL sørger for at annoncen kommer i Nyhedsmail, hjemmeside, Facebook, flere gange iBiDs
nyhedsmail, Domino, Udfordringen og Kristeligt Dagblad
Ansøgningsfrist bliver 15. marts
Ansættelsessamtaler i uge 14
Drøftelse af værdier
• Oplæg til at starte en proces i BBU

10.45-11.30

CPHB

En model er at lade Teologisk Team (TT) komme med et oplæg om lederværdier, som
efterfølgende kan komme til debat i lokalforeningerne:
• Det vil give et teologisk grundlag for debatten
• RH taler med TT
En anden model er at lave et spørgeskema til lokalforeningerne, hvor man sørger ind til
værdierne ved lederudvælgelse:
• Det skal være neutrale spørgsmål, som dog har fokus
• Fint at gøre det digitalt
• Der skal laves en opsamling og afslutning
• Evt. skal arbejdet fra TT være grundlaget for spørgeskemaet
• Skemaet skal til både lokalforeninger og lokalmenigheder
• CUR kan evt. bruges til at lave undersøgelsen. BL laver en forespørgsel
Køreplan for arbejdet med værdier:
• TT spørges om grundlaget og derefter spørges CUR om undersøgelsen
Sommerstævne 2015
a) Kort update:
”KIDZ”
” CONNECTED”
”ONE”
”Platform”

11.30-11.45

Alle

a) Sommerstævne 2015:
• Der har været møde i Århus med alle spor. Et godt møde hvor mange praktiske ting
er kommet på plads
• BKK arbejder med at Landsmødet afholdes i ONE eller PLATFORM teltet
• Der skal ikke være program på ONE, mens der er Landsmøde
• KIDZ: Tine Kragh og Ina Christesen er ledere
• CONNECTED: CM, CMF og Markus Flensborg sidder i styregruppen
• ONE: Rasmus Jonstrup, Sigrid Walsøe Anna Christiane Nielsen
• PLATFORM: Emilie Munch, Lars Rosenkrands, Rasmus Christiansen og Hannah
Thinggaard er i staben
8.

Uddannelse:

11.45-12.00
RH

CM
JM & RH

a) Levit
b) Follow
c) Jeremias
a) Levit:
• Ligger pt. i dvale
• RH taler med MBU om de fortsat ønsker at være en del af Levit
• RH rykker for Levit-drejebogen fra Christoffer Wilki Nielsen
b) Follow:
• Der er 25 tilmeldte til weekenden i uge 8, som afholdes i Lyngby
• RH skal undervise og der laves et selfi-løb
c) Jeremias:
• Man er ved at planlægge 2015/2016 holdet
• Konceptet ligger klar
• Der skal findes nogle leder-føl
• Er ved at afdække markedet for potentielle deltagere
9.

Internationalt arbejde:
a) YEGO
- Status på samtale med spejderne om Yego
- Bilag 9a: Nyt fra Yego
b) Emmanuel
- Bilag 9b: Nyt fra Emmanue
c) NBUS
d) Greenbelt

13:00-13.30

RH

a) YEGO:
• YOBORA – pilot projekt Afsluttes 1. juli 2015
• YOBORA – Ungdomsleder Afsluttes 1. marts 2015
• Der er 14 deltagere på Studieturen. Den sidste deltager er nyt medlem af BBU. RH
videregiver følgende ønsker til deltagerne på Studieturen:
• Hver deltager skal stå til rådighed i et år for 1-2 arrangementer
• Opfordre deltagerne til at deltage aktivt i teamets arbejde
• Gruppen skal lave information på Landsmødet, Connected, One og Platform
• Gruppen leverer mindst 5 updates på BBUs FB under turen
• Gruppen leverer en artikel til Baptist.dk
• Gruppen leverer 2 nyheder til BBUs nyhedsmail før turen
• Gruppen leverer 2 nyheder til BBUs nyhedsmail efter turen
• LL har ikke modtaget en nyheds-update
b) Emmanuel:
• BBU-ACIT Youth CAT projekt Afsluttes 31. januar 2016
• BBU-ACIT YL3 projekt. Afsluttes 30. juni 2015
• Ungdomslederne kører godt og et pt. på visumrejse til USA
• Der er udsluset 5 unge fra Børnehjemmet
• LL har ikke modtaget en nyheds-update
c) NBUS:
• Der blev talt om at lukke NBUS samarbejdet
• Norge undersøger om der igen er mulighed for at søge penge hos Nordisk råd

• BL og Roald fra Norge overvejer at deltage i Missionsforbundets Nordiske møde
d) Greenbelt:
• Deltagerantallet er måske blevet begrænset fra 30.000 til 5.000
• CPHB informere om den ændrede situation og at der er brug for hurtige svar
• Der købes billetter til de sikre deltager pr. 16. februar
10.

Koordinator sommerstævne & integration:
a) Koordinator for Sommerstævnet
- Bilag 10a: Koordinator Sommerstævne
b) Koordinator for Integration
- Bilag 10b: Koordinator Integration

13.30-13.45

RH

a) Koordinator for Sommerstævnet:
• 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
b) Koordinator for Integration:
• 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.)
• Kan evt. ansættes i fællesskab med DBS og BiD
• Skal have forståelse for andre kulturer
• Skal arbejde på at involvere nydanskere i BBUs ledelse
• Vedkommende behøver ikke sidde i Landsledelsen
• Koordinatoren samler selv et team omkring sig, hvis der er behov for det
• Arbejdet og koordinatorens opgave evalueres i august
11.

•

12.

Koordinator lejraktiviteter
- Hvad skal ligge under dette område?
- Hvilke opgaver skal løses?

13.45-14.15

Alle

Konklusion: Dette bliver ikke til en til en koordinator opgave

Koordinator ledertræning
- Hvad skal ligge under dette område?
- Hvilke opgaver skal løses?

14.15-14.45

Alle

•
13.

•

•

14.
•
•
•
15.
•

16.
•
•

17.
•

18.

Når ledertræningskonsulenten ansættes, bliver vedkommende koordinator
Koordinator børn
- Hvad skal ligge under dette område?
- Hvilke opgaver skal løses?

14.45-15.15

Alle

Opgaverne kan være:
• Deltage i BMK
• Deltag 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 også have fokus på Tweens
Vores næste skridt er at få valgt en til LL med børnefokus

Børn

15:15-15.20

BL

I KOB - Kristne Organisationers Børneudvalg – er B-M-K 2014 blevet evalueret. Der var
generelt stor tilfredshed og der planlægges en ny B-M-K i 2016. De var stemning for at lave
en fælles tur til Eastbourne i februar 2016
BL viste PR for børnematerialer
På næste møde drøfter LL Tro bygger bro” projektet
Musik

15:20-15:25

Alle fik Wilkis CD, som BBU har støttet

Kommunikation og PR

15:25-15:30

CMF & CPHB

CMF har lavet to plakat-forslag til landsmøde PR. CMF arbejder videre med begge forslag
Der laves postkort, hvis ikke medlemshvervning kommer med i tilmelding

Integration

15:30-15:35

CMF

Morten Olsen deltager på BBUs vegne i Migrantkonferencen i Norge. CMF spørge ham om
at give sende noget inspiration til næste LL møde
Fremtidens BBU
a) Efter sommerferien

15.35-15.50

Alle

a) Efter Sommerferien:
• CMF, CM, JM og RH vil gerne fortsætte
• CPHB vil gerne prøve noget andet, f.eks. DUF. Men er ikke afklaret
• AK vil gerne fortsætte hvis han stadig er i landet
• BKK stiller ikke op igen
19.

Eventuelt
a) Kommende møder
b) Andet

15.50-16.00

Alle

a) Kommende møder:
• LL: 8. maj kl. 19.00 - 9. maj kl. 16.00 (Roskilde)
• LL: 20. juli 2015 kl.17.00-19.00 på Lindenborg
• Landsmøde 21. juli 2015 kl. 13.30
• 20.-22. november 2015 – Fællesmøde med BiD og DBS i Viggahus
b) Andet:
• LL bakker op om at have fælles Sommestævne med MBU/DDM frem til 2019

Underskrevet d. ______________

Rasmus Højmark

Christian Peter Heldgaard
Bylund

Janus Maigaard
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Birgitte Kofoed Korsbro

Cecilie Mølbæk

Anders Kjeldgaard

Bo Lundgaard
Referent

