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Referat 

 
 Rasmus Højmark bød velkommen til mødet 

 
1 a. Valg af dirigent 

b. Valg af referent 
c. Valg af stemmetællere 
d. Optælling af stemmeberettigede 
e. Godkendelse af dagsorden 

 
  

a. Claus Bækgaard blev valgt 
b. Bo Lundgaard blev valgt 
c. Lotte Holm Boeriis, Marianne Martens og Emma Kragh blev valgt 
d. I alt 26 stemmeberettigede 
e. Dirigenten konstaterede at mødet er rettidigt indkaldt 

 
2 Landsledelsens beretning for 2019 

 
 Landsledelsens skriftlige årsberetning er udsendt i Landsmødematerialet. Rasmus Højmark 

fremlagde denne mundtlige formandsberetning: 
 
”Jeg vokset - og koksed, jeg fandt en plads i solen. I skolen lærte jeg at skrive De med stort”. 
Sådan sang Shu-bi-dua i sangen “Den røde tråd” og havde nok aldrig havde troet at jeg ville 
citere Shu-bi-dua i en formandsberetning.  
 
Men teksten giver god mening i år. For selvom coronaen har lukket det meste af landet ned, så 
har BBU bestemt ikke været lukket ned. Derfor kan vi i dag bl.a. præsentere det længe ventede 
arbejde omkring Den røde tråd. Et arbejde vi har været i gang med i flere år og som vi har talt 
meget om. Jeg har glædet mig utrolig meget denne præsentation.  
 
Rasmus Elkjær vil sige yderligere senere, men lad mig tyvstarte lidt. Den røde tråd, handler om 
at få et større fokus på lige præcis den aldersgruppe, vi hver især står med i vores daglige 
virke. Den handler om hvordan vi formidler tro til specifikke aldersgrupper og hvad der er vigtigt 
at tænke over i de forskellige aldersgrupper. Der er forskel på hvordan vi formidler tro til 
forskellige aldersgrupper og det er netop hvad vi håber Den røde tråd kan være med til at 
hjælpe på vej.  
 
BBU ser det som sin opgave at hjælpe lokalforeninger, lokal menigheder, lokale ledere og 
forældre med at dele troen med børn og unge. Med Den røde tråd er vi nu er godt på vej - men 
kun på vej, vi er ikke i mål. Når vi præsenterer bogen og folderen, er vi ikke færdige, nu skal 
der bygges videre.  
 
Derfor er det dejligt at BiD deltager i dag. Den røde tråd og Led med dit liv, kan være en del af 
svaret på hvordan vi kan samarbejde med trosformidling til de kommende generationer. 
Hånden er rakt frem til BiD og jeg håber at I griber den. Den røde tråd er ikke løsningen, men 
et værktøj til arbejdet med børn og unge i fremtiden - et værktøj som kontinuerligt vil udvikle sig 
de kommende år.  
 
Charlotte Willer blev ansat som lederkonsulent lige inden coronaen lukkede landet ned, men 
det lukkede bestemt ikke Charlotte ned. Hun har under coronaen arbejdet benhårdt med at få 
det nye samarbejdsudvalg med MBU til at køre. Det er et udvalg som skal arbejde med 
projekterne vi har fælles med MBU, som f.eks. ledertræning, Sommerstævne, lejre og nye 
initiativer. Det er et udvalg som skal højne de fælles projekter.  
 
Jeremias starter op i oktober og Charlotte har desuden kommet spændende tanker og ideer 
som vi fortsat arbejder med. Charlottes ansættelse styrker allerede nu vores ledertræning. 
 
Samarbejdet med MBU har også har fyldt en del. Sidste år talte jeg om en potentiel 
sammenlægning med MBU, men det er ikke sket. I stedet fokuserer vi på øget samarbejde 
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med fokus på fremtiden og i den kommende tid vil vi intensivere samarbejde hvor det giver 
mening og så må fremtiden vise hvad der skal ske. 
 
Der er også lavet et strategiudvalg som arbejder på de overordnede linjer omkring 
samarbejdet. Udvalget består af formænd samt forretningsfører fra de to organisationer. Vi tror 
stadig på en fremtid sammen, men hver for sig indtil videre. 
 
Coronaen har lukket lokalforeninger ned på stribe, men vi håber at alle er ved at være i gang 
igen. Til at hjælpe med dette har BBU lavet en corona pulje, hvor der kan søges penge til at 
afholde ekstra aktiviteter, som viser at vi stadig er sammen på trods af coronaen. De nærmere 
retningslinjer for denne pulje udsendes snarest.  
 
Coronaen har påvirket meget og givet mange aflysninger. Vi håber at vi nærmer os lysere tider 
hvor vi kan samles i større forum igen og ser blandet andet meget frem til at kunne mødes på 
Sommerstævnet igen. For en sommer er bare ikke det samme uden et Sommerstævne. 
 
Men på trods af Coronaen sker der meget i BBU og det vil der blive ved. Vi er på vej, og det er 
en spændende vej  
 
For et år siden sagde jeg at jeg havde en stor tro på fremtiden for vores organisation. Det har 
jeg stadig, og måske endda endnu mere end sidste år. Med frivillighedsundersøgelsen, Den 
røde tråd, Led med dit liv samt det øgede samarbejde så tror jeg på at vi er på rette vej. Med 
endnu en ansat, samt flere nye projekter i støbeskeen, så tror jeg på at vi også fremover kan 
gøre en forskel både lokalt og nationalt. 
 
Da jeg for 8 år siden kom i Landsledelsen, troede jeg på at BBU kunne nå længere og det tror 
jeg stadig. Jeg har haft det store privilegium at være en del af denne ledelse i 8 år og 6 af dem 
som formand. Men alting har en ende og i dag stiller jeg for sidste gang op som formand, men 
jeg har ikke nogen form for metal træthed. Jeg er lige så klar til at bruge alt min tid og energi på 
BBU i dag som jeg var det for 8 år siden. Der går ikke en dag uden at jeg tænker på BBU, jeg 
tror at BBU er i stærkeste form, i hele den tid jeg har været en del af denne ledelse. 
 
Kursen er lagt, nu handler det blot om at følge den, jeg takker for det privilegium I gav mig for 
et år siden ved at vælge mig til formand, for Danmarks vigtigste fællesskab. Det tror jeg på at vi 
er og jeg ser frem hvor BBU bevæger sig hen det kommende år. Jeg ser frem til at være en del 
af ledelsen endnu et år. Vi er på vej, vi står ikke stille, på trods af corona - så er vi i bevægelse. 
  
Vi er i bevægelse på grund af de frivillige der uge efter uge, dag efter dag, yder en stor indsats. 
Uden frivillige var BBU intet. SÅ en stor tak til alle frivillige rundt om lokalt, nationalt og 
internationalt, som er med til at gøre BBU til det vi er. Vi håber fortsat at kunne bakke jer op og 
motivere jer til at fortsætte jeres store indsats. 
 
Det er ingen sag at være formand for en organisation med så mange fantastiske frivillige. Tak 
for jer og tak for ordet 
 
Landsledelsens beretning blev godkendt. 
 

3 Velkomst til nye lokalforeninger 
 

 Immanuel Chin Church Youth, Rønne blev budt velkommen 
 

4 Årsregnskab 2019 
 

 Bo Lundgaard fremlagde det reviderede årsregnskab 2019. 
 
Årets overskud er på kr.3.127, og der var budgetteret med et nul. Der har alligevel været nogle 
ændringer i forhold til budgettet, som bl.a. er: 
- DUF tilskuddet er større pga. nye tilskudstakster og et tillæg. 
- Den mindre indtægt på Deltagergebyrer skyldes at der ikke blev startet Jeremias og Levit 

efter sommeren 2019. 
- Udgifter til Husleje m.m. skyldes at vi lavede BBU brochure i 2019 og øgede gebyrer. 
- De færre udgifter til lønninger skyldes bl.a. feriepengeregulering og en mindre fejl i budget. 



26.09.20 Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund - Landsmøde Side 3 af 4 

- De færre udgifter til Lederskoler, skyldes færre aktiviteter. 
- Der blev udbetalt knap 70.000 mere i støtte til lokalforeningerne end budget, bl.a. pga. 

tilskud til inventar i en periode. 
- Studieturen til Honduras i 2019 havde færre udgifter end forventet 
- Diverse udgifter er høj i 2019 pga. indkøb af bogen ”Led med dit liv” 
 
Årsregnskab 2019 blev godkendt. 
 

5 Behandling af indkomne forslag 
 

 Der er ikke indkommet forslag til behandling 
  
6 Fastsættelse af kontingent 2021 

 
Landsledelsen foreslår uændret kontingent: 
- Lokalforeningsmedlem 10 kr. 
- Landsmedlem under 30 år 100 kr. 
- Landsmedlem over 30 år 200 kr. 
 
De forslåede kontingenter for 2021 blev vedtaget. 
 

7 Budget 2020 og budget 2021  
  

Bo Lundgaard fremlagde Landsledelsens forslag til revideret budget 2020 og budget 2021. 
 
Revideret budget 2020 og budget 2021: 
- Pr. 31.12.2019 havde BBU 870 ”DUF-tællende” medlemmer under 30 år, hvilket betyder at 

vi igen er over 850, som 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.  

- Det øgede indtægt i 2020 på ”Deltagergebyrer…”skyldes at Jeremias starter igen og den 
store stigning i 2021 skyldes internationale studieture. 

- Stigningen i udgifter på Landsmøde, skyldes afholdelse af separat Landsmøde i 2020. 
- Stigning i lønninger skyldes lønreguleringer og at Charlotte nu er ansat hele året. 
- Udgifter til medarbejderes transport, møder, m.v. forventes lav i 2020, pga. lock-down. 
- Omkring ledertræning startes Jeremias efter sommeren 2020 og efter sommeren 2021 

startes både Jeremias og Levit. 
- Den øgede udgift til lederskoler skyldes planlagt BMK, som dog ikke bliver til noget i 2020. 
- Støttepuljerne til lokalforeninger sættes i 2020 til kr. 140.000 og i 2021 til kr. 100.000. I 

2021 er der også tilskud til lejre og stævner igen. 
- International arbejde øges 2021 pga. studieture, som dog er blevet aflyst igen. 

 
Spørgsmål: 
Hvad ligger der i repræsentation? Det er udgifter når BBU repræsenteres i forskellige netværk, 
BiD møder, DUF møder, Sommerstævne m.m. Dette er også bl.a. kontingenter til DUF, CUR, 
KOB og Rock Solid. 
 
Hvor meget budgetteres til Sommerstævnet? Det budgetteres med kr. 25.000 til 
Sommerstævnet, som kan dække evt. underskud sammen med de tre andre organisationer. 
 
Der budgetteres med et mindre underskud i 2020, men allerede nu kan vi sige, at det ser ud til 
at blive et overskud pga. mindre aktivitet. 
 
I 2021 budgetteres pt. med et stort underskud, men også her er der sket væsentlige ændringer 
bl.a. på grund af udsatte studieture. Senest er et europæisk EBFYC møde blevet aflyst. I 2021 
skal vi dog også forvente et overskud, pga. disse aflysninger.  
 
Det reviderede budget 2020 og budget 2021 blev vedtaget. 
 

8 Valg af formand 
 

 Landsledelsen foreslår genvalg af Rasmus Højmark 
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Rasmus Højmark blev valgt som formand for BBU med 24 stemmer 
 

9 Valg af 2 næstformænd 
 

 Landsledelsen forslår nyvalg af Julie Bay-Smidt og Marcus Kristoffersen 
 
Julie Bay-Smidt blev valgt som næstformand med 19 stemmer. 
Marcus Kristoffersen blev valgt som næstformand med 22 stemmer. 
 
 

10 Valg af 4 Landsledelsesmedlemmer. 
 

 Landsledelsen foreslår genvalg af Cung Hu og nyvalg af Nicolas Fromsejer, Sofie Ullemose og 
Emilie Wilki Nielsen 
 
Sofie Ullemose blev valgt som Landsledelsesmedlem med 21 stemmer  
Nicolas Fromsejer blev valgt som Landsledelsesmedlem med 22 stemmer. 
Emilie Wilki Nielsen blev valgt som Landsledelsesmedlem med 21 stemmer. 
Cung Hu blev valgt som Landsledelsesmedlem med 21 stemmer. 
 

11 Valg af revisor 
 
Landsledelsen foreslår genvalg af Deloitte, Værkmestergade 2, 8000 Århus C. 
 

 Deloitte, Værkmestergade 2, 8000 Århus C blev valgt som revisor. 
 

12 Eventuelt 
 

 Bo Lundgaard fortalte om overgangen til det nye digitale kontingentsystem, som får en SMS 
løsning fra november 2020. Medlemmer kan logge sig ind og aflevere kortoplysninger. Herefter 
trækkes kontingent automatisk, som man kender det fra andre systemer. I SMS løsningen 
sender man BBU til f.eks. 58581212, hvorefter man guides igennem betaling af kontingent.       
 
Torben Andersen hilste fra BiD. Det har været en rigtig god oplevelse at være med i dag. Der 
sker mange spændende ting, bl.a. med fokus på trosformidling. BBU’ere inviteres til 
lederkonferencen 23.-24. april 2021 og LK2 i Fredericia. Godt at se at I forvalter økonomien så 
godt som I gør. Vi forventer at der bliver Sommerstævne og vi er glade for samarbejdet.  
 
Tak til Emma, Mette og Christoffer for jeres arbejde i Landsledelsen. Tak for jeres forskellig 
bidrag og jeres tid. Også tillykke til Mette, som er blevet gift. 
  
Tak til dirigenten for flere års indsats. Tak til Landsmødedeltagerne. 
 

26. september 2020 
 
 

Bo Lundgaard 
Referent 

 
Godkendt den: ______________________  
 
 
 

Claus Bækgaard 
Dirigent 

 
 

Rasmus Munch Højmark 
Formand 

 
 
 

Marcus Kristoffersen 
Næstformand 

 
 

Julie Bay-Smidt 
Næstformand 

 


