
 

 

Referat - BBU Landsledelsesmøde, 28-30. november 2014 
 
Sted: Viggahus, Viggatorp 9, 3660 Egedal/Stenløse 
 
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 Ansvarlig 

 
0. 

 
Indledning og landsledelsen rundt 
Indledning og bøn v/ 
Landsledelsen rundt 
 

 
18.00-18.20 

 

 
1. 

 
Konstituering og formalia 

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

 

 
18.20-18.25 

 
 

 
a) Godkendelse af dagsorden: 

• Bilag 10f tilføjes til punkt 10f 
• Punkt 4d – Fællesmøde med DDM, MBU og BiD tilføjes 

b) JM blev valgt som dirigent 
c) BL blev valgt som referent 
d) Referatet fra 12.-13. september 2014 er godkendt og blev underskrevet 

 

 
2. 

 
Projekt Yego 
   a) Opdatering fra Yego 
 

 
18.25-18.50 

 
RH 

 
• YOBORA – pilot projekt Afsluttes 1. juli 2015 
• YOBORA – Ungdomsleder. Afsluttes 1. marts 2015 
a) Opdatering fra Yego 

• Landsledelsen har ikke modtaget en opdatering 
• CM og en fra DBS er nye medlemmer i YEGO-teamet 
• Der har været en studierejse i oktober, hvor Ditte Skårhøj og Pernille Staunstrup har været 

afsted for bl.a. at evaluere 
 

 
3. 

 
Projekt Emmanuel 
  a) Opdatering fra Emmanuel 
      Bilag 3a 
 

 
18.50-19.05 

 
RH 

 
• BBU-ACIT Youth CAT projekt Afsluttes 31. januar 2016 



 

 

• BBU-ACIT YL3 projekt Afsluttes 30. juni 2015 
a) Opdatering fra Emmanuel 

• Bilag 3a blev gennemgået 
 

 
4. 

 
Nyt fra formandskabet 

a) Bevilligede projekter 
b) Nyt fra BiD (LK2) 
c) Fællesmøde (BiD og DBS) 

 

 
19.05-19.20 

 
FMS 

 
a) Bevilligede projekter: 

• Der er bevilliget kr. 5.000 til Nørresundby til gospeldag for bl.a. at rekruttere nye medlemmer 
til gospelkoret 

• Der er bevilliget kr. 8.750 til Tårs – indvielse af nyt kirkecenter. En dag med mange nye 
• Der er bevilliget kr. 200 til Casper Ullemose Pedersen- Brighter lederuddannelse 
• Der er bevilliget kr. 2.000 til Hvidovre Gospel Julekoncert 
• Der er bevilliget kr. 5.000 til Internationale gudstjenester i Skjern. Her inviteres danskere 

med, for at fremme kulturforståelse 
• Der er bevilliget kr. 8.000 til Under Construction i Roskilde. De har dog meddelt at der ikke 

bliver behov for pengene 
• Der er bevilliget kr. 4.000 til NCCYF til bl.a. Krop og bevægelse aktivitet 

b) Nyt fra BiD (LK2) 
• LK2 afholdes i Vejle i 2016 
• Budgettet blev vedtaget 
• Der er forslag om at Sommerstævne-samarbejdet mellem BiD, DDM, MBU og BBU 

fortsætter frem til 2019.  
c) Fællesmøde (BiD og DBS) 

• RH leder snakken i morgen 
 

 
5. 

 
Nyt fra BL 

a) Generel orientering 
Bilag 5a 

 

 
19.20-20.00 

 
BL 

 
• BL udleverede DUF materialer. Det vil være godt at få nogen fra Landsledelsen med på Bestem 
• Siden sidste møde har BL besøgt disse foreninger: 

• Refine – Anna – De har helt styr på tingene. Drøftede deres BørneKirke med hende, som har 
op mod 20 deltagere. Anna vil tage fat i lederne og evt. tilbyde at de kan registreres under 
Refine, hvis ikke de selv vil lave en forening. 

• Tårs – Ledergruppen - Besøget i Tårs var rigtig godt og givtig på mange måder. Der har været 
nogle fordomme overfor BBU, som blev ryddet af vejen. De var glade for at BBU 
interesserede sig for Tårs. Mødte deres nye ungdomskoordinator – Matthew. Man ønskede sig 
flere foldere/postkort omkring BBUs uddannelsesaktiviteter, som lederne kan dele ud til 
potentielle unge ledere 

• Nørresundby – Karin og Lene - De har rigtig godt styr på det administrative. Måske deler 
Nørresundby sig i to foreninger, da det ikke rigtig giver mening at Gospelkoret og 
BørneKirken har fælles økonomi og bestyrelse. Allerede i dag kører det som to foreninger 

• Frederikshavn – Charlotte og Karin - De er godt nok seje. Det er en forening som fungerer 
rigtig godt administrativt og nogle seje ledere som holder BørneKirke med alt fra 1-15 
deltagere. De var glade for besøget og snakken om forskellige materialer 



 

 

• Regen – Thomas og Anna Kathrine - Anna Kathrine er ny administrator og hun ser ud til at 
have godt styr på det administrative. regen mener at have 50 medlemmer og de registrerer 
medlemmer på menighedsweekend d. 22 november 

• Der er solgt Messy Church kasser til Tårs, Frederikshavn, regen og Odense 
• BL har lavet en aftale med Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler om Børnefrø og Juniorfrø. Det er 

rigtig gode materialer, med ekstra via et særligt hjemmeside-login.  
• BL har deltaget i BMK, sammen med rigtig mange andre børnekirkemedarbejdere. Det var en stor 

succes og rigtig mange kom hjem med stor inspiration. Knap 20 BBU’ere var med 
 

 
6. 
 

 
Forslag til projektor 

a) Eastbourne Konference 
            Bilag 6a 

b) Greenbelt 
            Bilag 6b 
 

 
20.00-20.30 

 
 

BL 
 

CPHB 
 
 

 
a) Eastbourne Hand-in-Hand children's and family ministry conference 

• Konferencen er meget varmt omtalt af danskere som har deltaget 
• Målet er at sende 10-15 BBU’ere afsted i 2016 
• DUF støtter med 75%, da det er Internationale Aktiviteter 
• Prisen vil ca. bliver kr. 3000 pr. deltager. Egenbetaling bliver 50%  
• Projektet er godkendt  

b) Greenbelt 
• Ved 25 deltagere er det en udgift på kr. 45.000, hvor DUF giver 75% i tilskud 
• Deltagerne skal være 18+ 
• Projektet er godkendt  
• CM og CPHB bliver rejseledere 

 

 
8. 
 

 
Ny ansættelse? 

a) Skal der ansættes en studentermedarbejder? 
b) Hvilket område har vi behov? 

 

 
21.00-21.30 

 
RH 

 
a) Skal der ansættes en studentermedarbejder? 

• Ja. AK (tovholder), AK, CPHB og CMF laver et oplæg til ansættelsesopslag, som skal 
godkendes i Landsledelsen. Forslaget skal være klar senest den 14. december. Opslaget skal 
udsendes til februar med henblik på ansættelse pr. 1. august 2015. 

b) Hvilket område har vi behov? 
• Der skal søges en ledertræningskonsulent 

 

 
9. 
 

 
Evaluering af samtalen med BiD og DBS 

 

 
13.00-13.30 

 
Alle 

 
 

10.  
Økonomi og administration 

a) Aktuel balance 

 
 

13.30-15.30 

 
 

BL 



 

 

Bilag 10a1 & 10a2 
b) 2014 estimat 

Bilag 10b 
c) Budget 2015/2016 

Bilag 10b 
d) Økonomi- & administrations møde 

Bilag 10d 
e) Winkas (Kort status) 
f) Medlemsstatus 

 

 
a) Aktuel Balance pr. 21. november 2014: 

• Generelt burde ”BRUGT BUDGET” procenten ligge ca. 89 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 

b) 2014 Estimat: 
• Et estimat for regnskabet 2014 viser et underskud på -6.791 i forhold til et budget på kr. -

174.580. Altså en forventet forbedring på kr. 167.789. 
c) Budget 2015/2016: 

• Det udsendte bilag 10b med forslag til budget for 2015 og 2016 blev gennemgået. Der blev 
foretaget forskellige ændringer på baggrund af disse forudsætninger: 

 Forudsætter over 500 medlemmer under 30 år og 15+ foreninger.  
 Studietur 2015 til Rwanda er indregnet 
 Studietur til Greenbelt i 2015 er indregnet 
 Studietur til Eastbourne i 2016 er indregnet 
 Studietur til Honduras i 2016 er ikke indregnet 
 Studietur til Sheffield er ikke indregnet 
 Nyt Nordisk samarbejde mellem baptister og missionsforbundet er ikke indregnet 
 Samarbejde med DBS om Rwanda fortsætter uændret. Der er ikke studierejse i 2015, 

men skal spejderne så betale til den store studietur? RH afklarer 
 Studentermedarbejder på 10 timer er indregnet fra 1. august 2015 og frem 

• Ændringerne betyder at budget 2015 viser et overskud på 49.260 og budget 2016 viser et 
overskud på kr. 70.797 

d) Økonomi- & Administrationsmøde: 
• Bilag 10d blev gennemgået 

 

 
11. 

 
Sommerstævne 

a) Fællesmøde mellem DDM, MBU, BiD og BBU 
b) Sommerstævne 2015  

”KIDZ” 
”CONNECTED” 
”ONE” 
”Platform” 
 

 
15.30-16.00 

 
 

RH 
 

BKK 
 

 
a) Fællesmøde mellem DDM, MBU, BiD og BBU 

• Alle er enige om at lave børneattester på alle ledere. CPR-nr og fulde navn sendes til BL inden 
1. juni. Lederen får besked i E-boks, som skal besvares inden 14. dage 

• Det bliver muligt at hverve medlemmer via tilmeldingen. BKK arbejder videre 
b) Sommerstævne 2015  

• KU: BKK er koordinator 
• 10. januar afholdes fælles stabsmøde i Århus 
• KIDZ: Tine Kragh og Ina Christesen er ledere  



 

 

• CONNECTED: CM, CMF, Markus Flensborg  
• ONE: Rasmus Jonstrup og Anna Christiane Nielsen er i ledergruppen fra BBU.  
• PLATFORM: Emilie Munch, Lars Rosenkrantz og Hanna Thinggaard har sagt ja.  

 

 
12. 

 
Uddannelse 

a) Levit 2015-2016 
b) Follow 
c) Jeremias 

 

 
16.00-16.15 

 
 

CPHB og RH 
 

CM 
JM og RH 

 
a) Levit 2015-2016 
b) Follow 

• Der er afholdt to weekender i efteråret, med hhv. 21 og 24 deltagere 
• Deltagerne er gode til at hive hinanden og nye med 
• Der mangler en mandlig leder i ledergruppen 

c) Jeremias 
• Der arbejdes på at markedsføre opstart af et nyt hold 

 

 
13. 

 

 
Koordinator Sommerstævne 
- Hvad skal ligge under denne arbejdsgren? 
- Hvilke opgaver skal denne koordinator løse? 

 

 
16.15-17.00 

 
Alle 

 
• Sidder i Sommerstævnets Koordinationsudvalg (KU) 
• Ansvar for at bringe Landledelsens tanker og ønsker videre til KU 
• Kontakten mellem BBU og B&U sporene på Sommerstævnet  
• Skal rekruttere ledere til styregrupper/stabene 
• Kontakt til MBUs repræsentant til i KU 
• Ansvarlig for at der laves en BBU stand/telt (evt. i samarbejde med MBU) 
• Være praktisk problemløser på Sommerstævnet 
• Vedkommende behøver ikke sidde i Landsledelsen 
• Koordinatoren samler selv et team omkring sig, hvis der er behov for det 
• Efter Sommerstævnet evalueres årets Sommerstævne og koordinatorens opgaver 
• RH starter en mail-tråd om beskrivelsen 

 

 
14. 

 

 
Koordinator Integration 
- Hvad skal ligge under denne arbejdsgren? 
- Hvilke opgaver skal denne koordinator løse? 

 

 
17.00-17.45 

 
Alle 

 
• Være talerør mellem migrantmenigheder 
• Deltage på integrationsmøder og kurser 
• Hjælpe migrantmenighederne med at organisere sig i en forening og registrere medlemmer 
• Skal 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 
• RH starter en mail-tråd om beskrivelsen 

 

 
15. 

 

 
Børn 

 
17.45-17.50 

 

 
• Se punkt 5a 
• CPHB sender link til BL om børnemusik  
• BL har lavet en folder om materialer til arbejdet blandt børn  

 

 
16. 

 

 
Integration 

 
17.50-17.55 

 

 
• CPHB og RH tager kontakt til Mogens Andersen 

 

 
17. 

 

 
Kommunikation og PR 

 
17.55-18.00 

 

 
• Landsmødet skal promoveres vha. plakater. CMF kommer med et oplæg 
• BBUs hjemmeside er mere information end nyheder. Nyheder kommer via Facebook 
• CPHB opretter Facebook-administrator adgang til Follow (CM) 
• CM finder ud af hvem der skal have Facebook-administrator adgang fra YEGO 
• CPHB rydder op i Facebook-administrator adgange   

 

 
18. 

 

 
Evt. 

a) Kommende møder 
 

 
18.00-18.15 

 

 
a) Kommende møder 

• Alle møder skal starte med mad, da nogen har en lang rejse 
• 6. december. DUF delegeretmøde: CPHB og RH deltager. CPHB sørger for tilmelding  
• 16-19. januar 2015 - EBFYC konferencen afholdes i Warszawa. Deltagere BL, RH og JM. BL 

sørger for tilmelding 
• 6. februar kl. 19.00 – 7 februar kl. 16.00 i Odense 
• 8. maj kl. 19.00 - 9. april kl. 16.00 (ikke plads i Odense) 
• 20. juli 2015 kl.17.00-19.00 på Lindenborg 
• 20.-22. november 2015 – Fælledmøde med BiD, og DBS 

 
 
Underskrevet d. ______________ 
 
 
 

Rasmus Højmark   Christian Peter Heldgaard  Janus Maigaard 



 

 

Bylund 
 
 
 

  
 
 

  

Charlotte Mejer Friis  Birgitte Kofoed Korsbro  Cecilie Mølbæk 
 
 
 

    

Anders Kjeldgaard    Bo Lundgaard 
Referent 
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