
Referat - BBU Landsledelsesmøde, 12-13. september 2014 
Sted: Roskilde Baptistkirke, Vindingevej 32, 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 Ansvarlig 

 
0. 

 
Indledning og landsledelsen rundt 
Indledning og bøn v/RH 
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 

 
 

 
a) Godkendelse af dagsorden: 

• Punkt 5d – Tilskud til lokalforeninger tilføjes 
• Punkt 8d – Arrow tilføjes 

b) JM blev valgt som dirigent 
c) BL blev valgt som referent 
d) Referatet fra 21. juli 2014 er godkendt og blev underskrevet. Referat fra Landsmøde d. 22. 

juli er godkendt og blev underskrevet  
 

 
2. 
 

 
Introduktion til BBU 
Forretningsorden og medarbejderhåndbog 

a) Forretningsorden for Landsledelsen 
Bilag 2a: Gældende forretningsorden 

b) Medarbejderhåndbog for BBU 
Bilag 2b: Gældende medarbejderhåndbog 

c) Vedtægter BBU 
Bilag 2c: Vedtægter - Baptisternes Børne- 
og Ungdomsforbund 
 

 
20.30-20.45 

 
RH/CPHB 

 
a) Forretningsorden for Landsledelsen 

• Blev gennemgået og underskrevet 
b) Medarbejderhåndbog for BBU 

• Blev gennemgået 
c) Vedtægter BBU 

• Blev gennemgået 
    



3. 
 

Nyt fra formandskabet 
a) Bevilligede projekter 
b) Nyt fra BiD 

Opdatering på LK 1 
Deltagelse på LK 2 

c) Kristendomsklasse forløb 
 

20.45-21.00 FMS 

 
a) Bevilligede projekter: 

• Der er bevilliget kr. 4.610 til SELA i Odense til indkøb af lysudstyr. RH giver besked 
b) Nyt fra BiD: 

• Der er valgt to nye til ledelsen 
• CPHB og RH deltager på LK2. CPHB sørger for tilmelding 

c) Kristendomsklasse forløb: 
• LL afventer en ansøgning fra gruppen af præster som arbejder med ideen 

 
 

4. 
 

 
Nyt fra BL 

a) Generel orientering 
Bilag 4a 
 

 
21.00-21.55 

 
BL 

 

 
• Alle lokalforeninger er blevet kontaktet omkring medlemsregistrering og alle har nu meldt 

tilbage. BL besøger flere af lokalforeningerne i løber at den kommende måned 
• Det ser ud til at BBU mister flere lokalforeninger i 2014: 

o Birkelse lukker klubben pga. ændringer i lokalsamfundet 
o Oikos melder sig ud, da de ikke mener at samarbejde bærer frugt 
o Kerygma er nedlagt 

• Der er heldigvis også lokalforeninger som arbejder positivt: 
o NCCYF siger at de har op mod 100 medlemmer, heraf 80 under 30 år 
o Sela, Odense mener at de har 20 nye 
o ChinChin fra Skjern, vil starte RockSolid 
o To Vietnamesiske menigheder i Slagelse slår sig sammen. De vil gerne lave en BBU 

forening og har måske 20-30 potentielle medlemmer 
o I Vrå er der tale om at lave forening 
o Det er vigtig at finde flere nye lokalforeninger/medlemmer 

• DUF har haft 3 spørgsmål til vores ansøgning om driftstilskud og de er alle blevet besvaret. 
DUF har fået lavet et Advokat-notat omkring at religiøse foreninger ikke må diskrimineres i 
kommunerne. Det er godt nyt, selvom at vore lokaleforeninger i ikke har haft de helt store 
problemer omkring det 

• DUF-netværk Vest er startet op efter sommerferien, hvor der bl.a. var fokus på det 
internationale arbejde.  

• On-line medlemssystem volder stadig nogle bogføringsproblemer.  
• Der er konstant rigtig meget arbejde omkring internationale projekter med støtte fra DUF.  
• Der afholdes møde med vores nye revisor i løbet af kort tid 

 
 
5 

 
Økonomi og administration 

a) Aktuel balance 
Bilag 5a 

b) Kommentarer til Aktuel Balance 
Bilag 5b 

 
 

9.00-9.50 

 
 

BL 
 



c) Tilskud til lokalforeninger 
Bilag 5d       
 

 
a) Aktuel balance: 

• BL udleverede aktuel balance pr. 09.09.2014 
b) Kommentarer til aktuel balance pr. 09.09.2014 

• Generelt burde ”BRUGT BUDGET” procenten ligge ca. 70 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.  

• Et forsigtigt og usikkert estimat for 2014 er, at underskuddet bliver på ca. kr. 15.000 
og ikke de forventede 175.000. Meget kan dog ændre sig i de kommende måneder 

 
c) Tilskud til lokalforeningerne 

• Økonomi og Administrationsudvalget drøftede mulighederne for at give direkte tilskud 
til lokalforeningerne på sit møde d. 9. maj 2014. Forhåbentligt vil det betyde, at flere 
lokalforeninger sørger for at registrere alle deres medlemmer og dermed 
opretholder/øger BBU tilskuddet som modtages fra DUF 
 

 
6 
 

 
Evaluering af Sommerstævne 

a) Evaluering af Sommerstævnet 2014 
Bilag 6a (One Evaluering) 

b) Evaluering af medlemsrekruttering  
c) Evaluering af Landsmøde 

 

 
9.50-10.25 

 
 

Alle 
 

 
a) Evaluering af Sommerstævnet 2014: 

• KIDZ har fungeret godt og forældrene har været positive 
• På Connected er det gået rigtig godt. Har været hæmmet et lille budget. Containerens 

indhold er blevet sorteret. Der var mange 1. gangs ledere, som har været meget 
begejstret. Ledergruppen har fungeret rigtig godt 

• LL har modtaget en evaluering fra ONE. LL mener at det er Sommerstævnet som skal 
beslutte en evt. lavere lederpris. Der må ikke ryges på ONE-område af brandmæssige 
årsager. Nogle møder/emner skal evt. deles op på alder, idet aldersgruppen er meget 
stor. Undervisning bruges til at formidle klare holdninger.  

• Platform har fungeret godt og fællesskabet var godt. Undervisningen var måske for 
standard. Ærgerligt at skulle lukke ned senest kl. 23.00.  

b) Evaluering af medlemsrekruttering: 
• Det var en god ide og gav ca. 15 nye medlemmer.  

c) Evaluering af Landsmøde:  
• Vi bør fremover bruge en ekstern dirigent 
• Der bør laves skilte/plakater som reklamerer for Landsmødet 
• Landsmødet skal koordineres med ONE/andre så der ikke er samtidige arrangementer  
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Fremtidigt Sommerstævne 2015 

a) Møde med MBU, DDM og BiD 
Bilag 7a 

b) Bemanding af Sommerstævne 
 

 
10.25-11.00 

 
 

RH 
 

RH 
 

 



a) Møde med MBU, DDM og BiD: 
•  Der er flere punkter som skal afklares i forhold til hinanden: 

 Priser for ledere. Der er ønsker om lavere lederpriser 
 Refusion af rejser og udgifter til planlægning og Sommerstævne 

• RH tager initiativ til mødet 
b) Bemanding af Sommerstævne: 

• KIDZ: Tine Kragh vil gerne fortsætte. BBK spørger 
• Connected: CM og CMF vil gerne forsætte 
• ONE: Rasmus Jonstrup og Anna Christiane Nielsen vil gerne fortsætte. BKK spørger 
• Platform: Henrik Holmgaard og Claus Bækgaard spørges af BKK 
• KU: BKK vil gerne fortsætte 

 
 

8. 
 

 
Uddannelse 

a) Jeremias (Kort status) 
b) Levit 

Bilag 8b (Levit netværk) 
c) Follow (Kort status) 
d) Arrow 

 

 
11.00-11.30 

 
 

RH 
RH 

 
 

CMJ  

 
a) Jeremias: 

• Der var kun to ansøgninger og derfor er Jeremias 2014/2015 aflyst 
• Der har været møde i ledergruppen; Lea Kjeldgaard, Ruthe Dieu, JM og RH 
• Nye til ledergruppen overvejes til 2015/2016 

b) Levit: 
• Det udsendte bilag blev gennemgået 
• BBU ønsker at fortsættelse af Levit sker på frivillig basis.  
• BL sørger for at sætte fokus på Kantoriet i nyhedsmail 

c) Follow: 
• CM og Mette Worm drøftet Follow-konceptet og tænker at det bliver rigtig godt 
• Der mangler drengeledere 
• Der er pt. 16 tilmeldte og man forventer ca. 25 deltagere 
• Første weekend er i Odense d. 3-5. oktober 
• CM sørger for at der laves Børneattester på lederne 

d) Arrow: 
• BiD vil evt. betale halvdelen af udgiften 
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Internationalt arbejde 

a) Projekt Yego 
Bilag 9a 

b) Projekt Emmanuel 
Bilag 9b 
 

 
12.30-13.45 

 
 

RH 
 

RH 
 
 

 
a) YEGO: 

• BL gennemgik sidste nye opdatering og sørger for at den bliver sendt til LL 
• Partnerskabsrejsen i efterårsferien er på budgettet 
• Ansøgningsfristen til Studieturen 2015 udsættes til 1. december 2014, idet der pt. kun 



er 6 tilmeldte  
• Der laves en ”Ebola-aftale” med ungdomslederne, som beskriver proceduren hvis 

sygdommen kommer tæt på. Det er vigtigt at der handles hurtigt. RH melder tilbage 
b) Projekt Emmanuel: 

• Bilag 9b blev gennemgået 
• RH har haft møde med ungdomslederne 

 
 

10. 
 

 
Ny struktur 

a) Forklaring (Koordinator roller) 
Bilag 10a og 10a2 
Sommerstævne og Lejrvirksomhed 
Ledertræning 
Børn 
Musik 
Samarbejde 
Integration 
Medarbejder 
(Internationalt Arbejde) 
(Økonomi og Administration) 
(Kommunikation) 

b) Nye tanker? 
 

 
13.00-13.45 

 
 

RH 
 

 
a) Koordinator roller: 

• Det er tanken at alle i LL skal have en koordinatorrolle 
• Nogle udvalg er interne og består kun af Landsledelsesmedlemmer. Interne udvalg er 

f.eks. Medarbejder, Økonomi og administration 
• Andre udvalg er eksterne, hvor et Landsledelsesmedlem er koordinator i forhold til et 

udvalg. Eks: BKK er koordinator i forhold til Sommerstævnets Koordinationsudvalg 
b) Nye tanker?: 

• Skal BBU arbejde med mission på nationalt plan og have en missionsudvalg? 
• Sommerstævne og lejrvirksomhed skal deles i to 
• På de kommende møder vil man hver gang gå igennem to udvalg, hvor man beskriver 

udvalgenes opgaver, laver en forventningsafstemning og finder mulige kandidater og 
koordinatorer til udvalgene 

• På mødet i november arbejdes videre med Sommerstævne og Integration  
• På mødet i februar arbejdes videre med Lejervirksomhed, Ledertræning og Børn 
• På mødet i april arbejdes videre med Musik/gospel og Samarbejde 
• Økonomi og administrationsudvalget består af RH, BBK, CPHB og BL 

 
 

11. 
 

 
Børn 

 
13.45-13.50 

 
BL 

 
• Der er kommet nyt materiale omkring Messy Church, som er målrettet til en anden 

aldersgruppe. BL sørger for at det kommer i Nyhedsmail 
• Odense har bestilt Messy Church materialet 
• Bethel, Aalborg overvejer at bruge GPS 

 
    



12. 
 

Musik 13.50-13.55 ?? 

 
• Har været drøftet under punkt 8b 

 
 

13. 
 

 
Kommunikation 

a) Oplæg? 
 

 
13.55-14.10 

 
CPHB 

 
a) Oplæg 

• Intet nyt 
 

 
14. 

 

 
Integration 

a) Integrations dag 20. september  
 

 
14.10-14.15 

 
CPHB 

 
a) Integrations dag 20. september  

• RH deltager 
• RH vil tale med de etniske menigheder om at lave BBU lokalforeninger 
• Mogens Andersen har sagt ja til at være med i BBUs integrationsudvalg  

 
 

15. 
 

 
Eventuelt 

a) Kommende møder 
b) GLS (Hvem deltager?) 
c) Andet 

 

 
14.15-14.45 

 
 
 
 

 
a) Kommende møder 

• 24. - 25. oktober - Global Leadership Summit (Willow Creek),  
• 28.-30. november. Fællesmøde med DBS/BiD i Viggahus, Viggatorp 9, 3660 Egedal 
• 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 i Odense 
• 20. juli 2015 kl.17.00-19.00 på Lindenborg 

b) GLS (Hvem deltager?) 
• 24. - 25. oktober 2014, Kirken I Kulturcenter København. Deltagere: RH, JM, BKK, 

CPHB, AK og BL. BL sørger for tilmelding 
c) Andet 

• Intet 
 

 
Underskrevet d. ______________ 
 
 
 

Rasmus Højmark   Christian Peter  Janus Maigaard 



Heldgaard Bylund 
 
 
 

  
 
 

  

Charlotte Mejer Friis  Birgitte Kofoed Korsbro  Cecilie Mølbæk 
 
 
 

    

Anders Kjeldgaard    Bo Lundgaard 
Referent 
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