Referat – BBU Landsledelsesmøde – 8.-9. maj 2015
Sted: Roskilde Baptistkirke, Vindingevej 32 A, 4000 Roskilde
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 bøn v/Rasmus
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 2.e – Nordisk konference blev tilføjet
• Punkt 2.f – Møde i DUFs kirkelige gruppering blev tilføjet
• Punkt 5.c – Revideret budget blev tilføjet
• Forskellige bilag blev tilføjet
b) JM blev valgt som dirigent
c) BL blev valgt som referent
d) Referatet fra 6.-7. februar 2015 er godkendt og blev underskrevet
2.

Nyt fra formandskabet:
a) Bevilligede projekter
b) Lederkonference med Baptistkirken
c) Kristendomsklasse
d) BiD forespørgsel om en til deres ledelse
Bilag 2d
e) Nordisk Konference for ansatte
f) Møde i DUFs kirkelige gruppering

20.30-20.45

FMS

a) Bevilligede projekter:
• Der er bevilliget kr. 10.000 til re-gen – velkommen til København. Flere andre
organisationer er også søgt og projektet realiseres kun hvis alle støtter
• Der er bevilliget kr. 2.500 i underskudsgaranti til ledertræningsprojekt i SelaBASIC
• Der er bevilliget kr. 6.000 til Non-stop – Battle of the Clans”
• Der er bevilliget kr. 3.000 i underskudsgaranti Hackz for Chrizt, Klub14, Aalborg
b) Lederkonference med Baptistkirken:
• Der var spændende undervisere
• Godt at BBU var med og det gav gode kontakter
c) Kristendomsklasse:

• Der er tanker om en fælles national kristendomsklasse
d) BiD forespørgsel om en til deres ledelse:
• Oplægget fra BiD blev gennemgået
• Personen skal varetage BBUs interesse
• Ideer til kandidater, skal leveres til RH inden 1. juni
• RH melder tilbage til BiD
e) Nordisk Konference for ansatte:
• BL og Palle BYG (MBU) arbejder med en fælles Nordiske konference i Danmark
• Målgruppe: Ansatte i nordiske Missionsforbund og Baptist B&U organisationer
• BL overvejer at tage kontakt til den anden baptistgruppe i Sverige
f) Møde i DUFs kirkelige gruppering
• Andreas Højmark Andersen er den kirkelige grupperings repræsentant i udvalget
omkring nye tipsregler
• Den kirkelige gruppering ønsker at forholde sig positivt og afventende
• Begge DUF Styrelsesmedlemmer fra den kirkelige gruppering stopper
• RH har givet besked om at BBU gerne vil stille CPHB op til DUF Styrelsen
3.

Ledertræningskonsulent:
a) Forløb
b) Ansættelse af Anders Hyldgaard

20.45-21.00

RH

a) Forløb:
• Der er indkommet 10 ansøgninger
• Det har været godt at søge bredt, da det gav flere spændende ansøgere
• JM, RH og CPHB har afholdt samtaler med 6 ansøgere
b) Ansættelse af Anders Hyldgaard:
• Pt. præst i Pandrup og ca. 38 år
• Han brænder for unge og vil gerne hurtigt i gang
• Han har ideer til Pakke 3
• Han ansættes 01.06.2015 – 01.08.2016 og der evalueres efter 6 måneder
• LL bakkede op om ansættelsen af Anders Hyldgaard
4.

•
•
•
•
•
•
•

Nyt fra BL
Bilag 4a

21.00-22.00

BL

Fokus siden februar har været på revision. I slutningen af februar blev materialet afleveret til
revisor, som derefter har foretaget revisionen. Der har været nogle få spørgsmål undervejs og
generelt har de været tilfredse med det som de har fået leveret
Jobannoncen, refusioner mv. omkring ledertræningskonsulenten er sket løbende
Flere foreninger er gået i gang med medlemsopkrævning og det kører fint. Afventer at det
nye omkring automatisk overførsel kommer
Studieturen til Rwanda er ved at være på plads mht. billetter og rejseforsikringer
En fejl i BBUs bogføring tilbage i 2009 er nu blevet rettet. Det betyder at det fremtidige
udskrifter fra bogføringen er trimmet og nu kun fylder 3 sider
BL har deltaget i WinKas brugergruppemøde og det var rigtig godt. Det gav nogle ideer, som
efterfølgende er blevet afprøvet i BBUs medlemsregistrering
DUF-netværk vest er altid en god oplevelse og sidste gang gav det ideer til processer i
organisationer og fordeling af tipsmidler

•
•
•
•
•
•
•
5.

Mødet med Sindal er flyttet til efteråret
Den nordiske konference for ansatte i Missionsforbundets- og Baptisternes børne- og
ungdomsorganisationer blev aflyst pga. sygdom
Deltagelse på BiDs lederkonference i Vejle var rigtig godt. Er ved at følge op på kontakterne
RockSolid aftalen med YFC er genforhandlet, idet det nu kun er Tårs som kører RockSolid
§44 ansøgningen er afleveret til Kulturstyrelsen. Sidste år fik BBU godt kr. 32.000 til
uddannelse af ledere og i efteråret får BBU besked om dette års tilskud
BL har deltaget i møde med Honduras omkring økonomi og følger op
Det bliver BBU (BL) som skal indhente Børneattester ifb. med Sommerstævnet
Økonomi og administration:
a) Aktuel balance
Bilag 5a1: Aktuel Balance
Bilag 5a2: Kommentarer til Aktuel
Balance
b) Regnskab 2014 fra revisor
Bilag 5b1: Tiltrædelsesprotokol
Bilag 5b2: Tro- og loveerklæring
Bilag 5b3: Ledelsens regnskabserklæring
Bilag 5b4: Protokol BBU 2014
Bilag 5b5: Årsrapport 2014 - (BBU)
Bilag 5b6: Ansøgning om driftstilskud
Bilag 5b7: Internationale udgifter
c) Revideret budget

9.00-10.00

BL

a) Aktuel balance:
• Generelt burde ”BRUGT BUDGET” procenten ligge omkring 33 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.
2014 regnskab:
• Processen med den nye revisor er gået rigtig godt
• De har været glade for materialet som de har modtaget
• De har fået al dokumentation for lokalforeninger og medlemmer.
• Al regnskabsmaterialet fra revisor blev underskrevet
• Ansøgning til DUF om driftstilskud og internationale aktiviteter blev underskrevet
• BL sørger for at aflevere ansøgningen til DUF inkl. det nødvendige materiale
b) Revideret budget 2015:
• Revideret budget blev godkendt. Overskud i 2015: 68.665. Overskud i 2016: 3.079
6.

Sommerstævne 2015
a) Kort update:
”KIDZ”
” CONNECTED”
”ONE”
”Platform”
b) Medarrangør sommerstævnet
c) Landsmøde ’15
d) Medlemsrekruttering på Sommerstævnet
e) Deltagelse i BiDs Landskonference

10.00-10.30
BLL

RH
Alle
BKK
RH

a) Sommerstævne 2015:
• KIDZ: Tine Kragh og Ina Christesen er ledere. Der arbejdes med deres budget
• CONNECTED: CM, CMF og Markus Flensborg sidder i styregruppen. Der er ca. 18
ledere sammenlagt. Der er lederweekend 5.-6. juni. Samarbejder med ONE om en
kæmpe Thailandsaktivitet
• ONE: Rasmus Jonstrup, Sigrid Walsøe Anna Christiane Nielsen og Samuel
Kjeldgaard er i staben. Der mangler igen alder på tilmelding. Anders Hyldgaard kan
evt. tilknyttes staben
• PLATFORM: Emilie Munch, Lars Rosenkrands, Rasmus Christiansen og Hannah
Thinggaard er i staben. Der mangler pt. ledere fra BBU. De har mange gode planer
og afholder lederdag d. 30. maj
b) Medarrangør sommerstævnet:
• BBU og MBU har holdt møde om lederkriterier og om at være medarrangører
• MBU ønsker nu også at være medarrangører
• Der er pt. drøftelser om at flytte uge i 2017 pga. den store nationale spejderlejr
• RH deltager i arrangør-møderne
c) Landsmøde 2015:
• Afholdes i ONEs telt
• Dirigent bliver Claus Bækgaard
• Anders Hyldgaard skal præsenteres
• BL sørger for at lave Landsmøde materialet
• RH sørger for at der bliver noget ”gøjl”
• AK sørger for indkøb af slik, is m.m.
• Ny kandidater med fokus på børn
• RH spørger nye kandidater
d) Medlemsrekruttering på Sommerstævnet:
• Det er ikke blevet muligt at blive medlem via tilmelding i 2015
• Postkort kan være en ide. Evt. noget med kort som kan byttes
e) Deltagelse i BiDs Landskonference:
• RH og JM deltager
7.
•
•

8.

BBU værdier – Hvor er vi?

10.30-10.45

CPHB & BL

Teologisk Forum vil gerne komme med et oplæg, som bl.a stiller nogle spørgsmål, der kan
bruges til en lokal samtale. CPHB giver besked om at de gerne må gå i gang
BL har talt med CUR, som er positive overfor at lave værdi-spørgeskema-undersøgelsen i
efteråret 2015. Afventer oplæg fra Teologisk Forum
Uddannelse:
a) Levit – Hvad nu?
Bilag 8a LEVIT Undervisningsmateriale
b) Follow
c) Jeremias

10.45-11.15
RH
CM & CMF
JM & RH

a) Levit:
• Det er et godt materiale som Christoffer Wilki har lavet
• AK tager også kontakt til MBU, for at høre om de vil være medarrangør og evt. har

folk som kan lede Levit
b) Follow:
• Der har lige været ledermøde og de fleste ledere vil gerne fortsætte
• Der mangler en drengeleder
• Datoer for kommende weekends:
• 30/10 – 1/11 2015
• 12-14/2 2016
• 15-17/4 2016
• Der forventes op til 30 deltagere
• Husk at der trækkes på Anders Hyldgaard
c) Jeremias:
• Der skal laves et postkort med fælles PR for Jeremias/follow
• Det kan være fint med en PR-video
9.

Internationalt arbejde - YEGO:
a) YEGO
Bilag 9a: Nyt fra Yego

11.15-11.45

RH

a) YEGO:
• YOBORA – pilot projekt. Afsluttes 1. juli 2015
• YOBORA – Ungdomsleder. Afsluttes 1. marts 2015
• Der er 13 deltagere på Studieturen

10.

•
•
•
•
•
•
11.
•
•
12.
•

Internationalt arbejde - EMMANUEL:
Bilag 10a: Nyt fra Emmanuel
Bilag 10b: YL4 ansøgning

12.30-12.45

RH

BBU-ACIT Youth CAT projekt. Afsluttes 31. januar 2016
BBU-ACIT YL3 projekt. Afsluttes 30. juni 2015
Thomas Bjerg Dahl og Andreas Daugaard godkendes som medlemmer i Emmanuel teamet
RH deltager i studieturen d. 12. – 20. august til Honduras
LL bakker op om YL4 ansøgningen.
RH giver ovenstående svar til teamet
Greenbelt

12.45-13.00

CPHB

13.00-13.15

Alle

Der var kun 7 tilmeldte og derfor er turen blevet aflyst
Der bør arbejdes videre med Greenbelt i 2016
Koordinator børn
Denne opgavebeskrivelse blev godkendt:
• Deltage i BMK

•
•
•
•
•
•
13.
•

14.
•

15.

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 have fokus på Tweens

Koordinator Musik/Gospel

13.15-13.45

Alle

13.45-14.15

Alle

14:15-14.20

BL

Sådan kunne opgavebeskrivelse se ud:
• Kontakt til Levit
• Kontakt til gospelkor
• Finde kurser og workshops til lokalforeningerne
• Finde sang og musik ressourcer
• Arbejde med Børnelovsang
• Kontakt til Gospel Generation
• Skal ikke sidde i LL
Koordinator Samarbejde
Sådan kunne opgavebeskrivelse se ud:
• Samarbejde med MBU
• Samarbejde med BiD
• Samarbejde med DBS
• Samarbejde med DUF
• Samarbejde med NBUS
• Samarbejde med EBFYC
• Skal sidde i LL
Børn
a) Noget nyt?
b) Tro bygger Bro

a) Noget nyt:
• BL har mødtes med PBU og AKBU for at drøfte en fælles tur til Hand in Hand
Conference i Eastbourne 5.-7. februar 2016
• Konferencen er fælleskirkelig og ønsker at udruste, opmuntre og inspirerer
børnemedarbejdere/ledere
• Turen forventes at koste 3000 kr. pr. person. Følgende er inkluderet i rejsen:
• Fly DK/UK tur/retur
• Bus Gatwik/Eastbourne tur/retur
• Hotel inkl. morgenmad og sandwich til frokost lørdag og søndag
• Adgang til konferencen
• Aftensmad lørdag aften
• Sandwich fredag aften

• Aftenhygge på hotel
Øvrige B&U organisationer i Danmark inviteres med
11. maj deltager BL i Årsmødet for Kristne Organisationers Børneudvalg (KOB). Her
skal man drøfte Eastbourne, B-M-K 2016 og sang/musik i Børne-Kirker/Klubber
• Der afholdes Messy Church kurser forskellige steder i landet. BL sørger for at melde
det ud via nyhedsmails m.m.
b) Tro bygger bro:
• Tjek hjemmesiden http://trobyggerbro.dk/
• Formål: At udruste kirker og familier, til at være oaser, hvor der formidles et troværdigt
og vedkommende billede af Jesus for børn og unge, så de på et kvalificeret grundlag
finder deres egen relation til ham
• Det er ikke et koncept, hvor man modtager materialer og bøger. Det er en kulturændring,
som skal implementeres i kirken, sammen med forældrene
• Missionsforbundet har haft 3 pilotmenigheder og evalueringen er under udarbejdelse
•
•

17.
•
•
•
•
•
•

18.

Kommunikation og PR

14:25-14:30

CMF & CPHB

CMF sørger for at der laves materiale til medlemsrekruttering på Sommerstævnet. Der laves
250-500 stk. BL sender teksten til CMF
CMF kommer med et oplæg til fælles Follow/Jeremias PR-postkort. Follow-ledergruppen og
Jeremias-ledergruppen leverer teksten inden 1. juni. Der laves 2000
CMF laver Landsmøde-PR plakater
CMF laver en BBU stand med roll-ups. BBU har allerede nogle stativer. BL undersøger
Budgettet øges til kr. 5.000
Udvalget skal overveje BBU merchandise

Integration
a) Opfølgning på integrationsmedarbejder
Bilag 18a
b) Migrantkonference
Bilag 18b

14:30-14:45

RH

a) Opfølgning på integrationsmedarbejder:
• BiDs integrationsudvalg vil undersøge migrantmenighedernes behov
• LL afventer undersøgelsen inden der tages videre skridt
b) Migrantkonference:
• Migranterne ønsker fortrinsvis at samles til egne aktiviteter og det er vanskeligt at få
dem til at komme til de norske/danske aktiviteter
• Migrantforældre kan være utrygge ved at sende deres børn til BBUs aktiviteter, da de
ikke ved nok om hvad det er
• Det er rigtig godt at Morten Olsen har været afsted
19.

Eventuelt
a) Kommende møder

14.45-15.00

Alle

a) Kommende møder:
• DUF 75 års jubilæum: 24. juni 14-16 på Christiansborg. CPHB og CM
• LL: 20. juli 2015 kl.17.00-19.00 på Lindenborg
• Landsmøde 21. juli 2015 kl. 13.30
• LL: 4.-5. september 2015 – 19-15 i Odense
• 20.-22. november 2015 – Fællesmøde med BiD og DBS i Viggahus
• LL: 5.-6. februar 2016 – 19-15 i Odense
• LL: 29.-30. april 2016 – 19-15 i Odense

Underskrevet d. ______________

Rasmus Højmark

Christian Peter Heldgaard
Bylund

Janus Maigaard

Charlotte Mejer Friis

Birgitte Kofoed Korsbro

Cecilie Mølbæk

Anders Kjelgaard

Bo Lundgaard
Referent

