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Referat
Janus Maigaard bød velkommen til mødet
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a. Valg af dirigent
b. Valg af referent
c. Valg af stemmetællere
d. Optælling af stemmeberettigede
e. Godkendelse af dagsorden
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Claus Bækgaard blev valgt
Bo Lundgaard blev valgt
Johanne Bjørnestad, Johanne Kofoed og Hanna Daugaard blev valgt
I alt 55 stemmeberettigede
Dirigenten konstaterede at mødet er rettidigt indkaldt. Dagsorden blev gennemgået og
godkendt

Landsledelsens beretning for 2015
Landsledelsens skriftlige årsberetning er udsendt i Landsmødematerialet. Rasmus Højmark
fremlagde denne mundtlige beretning:
Så står vi her igen. Et år er gået siden vi sidst stod her sammen og I vidste mig den store tillid
at vælge mig som formand endnu engang. Og hvilket år det har været
Vores slogan i BBU er ”Vi tror på det du brænder for”. Vi vil være med til at gøre en forskel
lokalt, nationalt og internationalt, ved at hjælpe med at uddanne de bedste ledere. Så de sidste
år har kursen været lagt fast for BBU. Vi ønsker at være med til at udvikle morgen dagens
ledere, fordi vi tror på, at udvikling af det lokale arbejde sker gennem dedikerede ledere; de der
ser muligheder og de der gør en forskel. Engang imellem har vi haft svært ved at se hvor vi
sejler hen og bevæger vi os overhovedet? Landsledelsen har arbejdet intenst de seneste med
at gøre BBU klar til at følge denne kurs. Det har betydet mange store beslutninger som gerne
skulle pege i den rigtige retning
I 2015 kørte vi endnu engang et Follow forløb og det er som altid en velsignelse at kunne se
hvordan teenagere vokser som disciple. Stor tak til ledergruppen for Follow som gør et
utrætteligt stykke arbejde for disse teenagere. Jeg er stolt over at vi kan køre et forløb med så
høj kvalitet som det I har gjort
Efter et års pause kunne vi igen køre Jeremias i 2015/2016. Her ser vi unge ledere tage nye
skridt i deres tjeneste. Stor tak til ledergruppen for jeres arbejde. BBU vil uddanne de bedste
ledere til det lokale arbejde og Jeremias er en af grundpillerne i dette arbejde
Ledertræning er vigtig. Det vigtigt at investere i fremtiden. Derfor har vi valgt at bruge endnu
mere energi på dette område, idet vi sidste år valgte at ansætte Anders Hyldgaard til at
understøtte BBUs ledertræning. En stor tak skal lyde til Anders for hans arbejde det sidste år
med at udvikle vores ledertræning
I 2015 besluttede vi at øge samarbejdet med MBU omkring ledertræningstilbud. I fællesskab
ser vi muligheder for at nå endnu længere og højne niveauet endnu mere på vores
ledertræning. Efter sommerferien starter et fælles discipelskabstrænings kursus op hvor Follow
smeltes sammen med MBU’s Lead. Levit starter op igen som et fælles projekt efter nogle års
pause. Fra sommeren 2017 bliver Jeremias også et fælles ledertræningstilbud for BBU og
MBU. Vi tror på at Gud leder os i en retning, hvor vi sammen kan nå langt mere og længere
end hvad vi gjorde alene og vi ser frem til frugterne af dette samarbejde. Tak til MBU for det
store samarbejde vi har omkring sommerstævnet og nu også omkring ledertræning
Men her stopper vores fokus på ledertræning ikke – vi vil nå længere. Sammen med
Baptistkirken startes Lederskolen for Unge (20-30 år), En aldersgruppe som vi i mange år ikke
har haft lagt vægt på og derfor er det en stor glæde, at vi nu kan starte det op i Aalborg og på
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Sjælland i løbet af 2017. Tak til Baptistkirken for samarbejdet omkring dette og samarbejdet
mellem ledelserne, hvor BBU det sidste år har haft Kasper Klarskov siddende som
repræsentant i BiDs Ledelse
Ledertræning fylder meget, men der er også sket andet. Landsledelsen har internt i ledelsen
implementeret en struktur hvor alle får et ansvarsområde. Det har været med til at berige
arbejdet og sat spændende ting i gang. Stor tak til Landsledelsen for jeres store arbejdsindsats
– uden jer var vi ikke kommet dertil, hvor vi står i dag
Igen i år har der været gang i den på det internationale område. Anders Kjelgaard er
koordinator for området og har haft travlt. Vi har sendt ungdomsledere til Rwanda og lige nu
har vi ungdomsledere i Honduras. BBU og DBS sendte 12 unge på studietur i Rwanda sidste
år. Disse aktiviteter giver et internationalt perspektiv, der er så vigtigt i den verden vi lever i. Vi
kan ikke bare sidde og have nok i os selv, men må aktivt være med til at gøre den verden, vi er
en del af, til et bedre sted. Jeg var sidste sommer på besøg i Honduras og så hvordan vores
projekt på børnehjemmet Emmanuel, havde været med til at gøre en stor forskel for børnene.
Jeg er stolt over det arbejde som ydes i både Rwanda og Honduras. Derfor vil en tak slet ikke
være nok til at beskrive min taknemmelighed og glæde over det store arbejde som Yegoteamet og Honduras-teamet udfører. I gør en kæmpe forskel i så mange menneskers liv
BBU vokser og i 2015 kunne vi fortsætte den flotte tendens vi har haft de sidste år og kravle
over 600 medlemmer under 30 år. Det har udløst et større tilskud fra DUF, som kan bruges på
ledertræning, nye projekter, lejre og internationale aktiviteter. Det giver også mulighed for at
øge puljen til lokale aktiviteter. Puljen blev næsten brugt i 2015, men også i 2016 er der ekstra
penge til gode lokale aktiviteter, som bare venter på ansøgninger fra lokalforeningerne. I 2015
blev der bl.a. givet penge til Bootcamp i Klub 14, Ledertræning i SelaBasic, Julekoncert i
Hvidovre, Julefest i Roskile, Opstart af Børneklub i Rønne osv
I 2015 har det været en glæde at se hvordan integrations arbejde har båret endnu mere frugt,
idet endnu flere etniske menigheder har dannet børene- og ungdomsforeninger og er blevet
medlemmer af BBU. Bo Lundgaard har trukket et stort læs i dette arbejde og en stor tak skal
lyde til ham. Derudover kan nævnes det store arbejde Bo gør dagligt, med at holde styr på hele
vores organisation. Vi sætter stort pris på dit arbejde, uden dig er jeg sikker på, vi ikke ville
være hvor vi er i dag
Så kom hele vejen rundt. Næsten - i hvert fald - for alle jer lokale ledere, er den fremtid som
BBU og Baptistkirken skal bygge på. I fortjener den største tak, for det arbejde I udfører ude
lokalt. I gør en forskel for de mange børn, teenagere og unge der mødes. Jeg er stolt over at
formand for en organisation med så mange dedikerede ledere. I er fremtiden og hvilken fremtid
det bliver
I går havde jeg den ære at til at tale på ONE. Jeg så den glæde og den begejstring disse unge
mennesker har, for at komme endnu tættere på Gud. Jeg så hvor dedikerede lederne var. Det
glædede mig og så giver al arbejdet mening. De er fremtiden og med dem som fremtiden hvad
er der så at frygte? Vores opgave i BBU er at bakke op. Støtte jer lokalt i jeres arbejde for at
flere må opleve hvem Gud er. Støtte vores nationale arbejde, hvor vi vil udruste lokale ledere
og give dem et internationalt perspektiv igennem vores internationale arbejde
Det er det der er målet. BBU skal være med til at uddanne morgen dagens ledere og skal
støtte det lokale arbejde. Det er det BBU jeg tror på. Det den organisation jeg ønsker at stå ved
roret for. Tak
Landsledelsens beretning blev godkendt.
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Velkomst til nye lokalforeninger
Esbjerg Chin Baptist Børne- og Ungdomsforening blev budt velkommen i BBU
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Årsregnskab 2015
Bo Lundgaard fremlagde det reviderede årsregnskab 2015.
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Årets overskud er på kr.61,879, hvor budgettet var et underskud på kr. 69.000. Ændringen
skyldes bl.a:
- Har fået et større tilskud fra DUF, da et varslet fald ikke blev gennemført
- Lidt færre indtægter i projektadministration
- Et fald i kursen på vore værdipapirer
- Husleje, PR og kontorhold er højere, pga. udgifter til ansættelse af ledertræningskonsulent
- Mindre udgifter til revision og forsikring end forventet
- Lønninger væsentligt mindre, da ledertræningskonsulent først startede efter sommer
- Levit udgiften skyldes en gammel regning fra et tidligere Levit hold
- Flere udgifter til Internationalt arbejde skyldes en ikke budgetteret Jeremias tur til Sverige
Årsregnskab 2015 blev godkendt.
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Behandling af indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag til behandling.
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Godkendelse af kontingent 2017
Landsledelsen foreslår uændret kontingent:
- Lokalforeningsmedlem
10 kr.
- Landsmedlem under 30 år
100 kr.
- Landsmedlem over 30 år
200 kr.
De forslåede kontingenter for 2017 blev vedtaget.
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Forelæggelse af revideret budget 2016 og budget 2017
Bo Lundgaard fremlagde Landsledelsens forslag til revideret budget 2016 og budget 2017.
Revideret budget 2016 og budget 2017:
- Pr. 31.12.2015 havde BBU 626 ”DUF-tællende” medlemmer under 30 år. Det er flere end
forventet og udløser næste trin i tilskud fra DUF. Ved afslutningen af 2016 forventer
Landsledelsen at nå over 700 medlemmer under 30 år og derfor er budgettet hævet
yderligere i 2017. DUF tilskuddet øges med ca. 140.000 for hver 100 medlemmer og derfor
opfordres alle foreninger til at registrere flest mulige medlemmer
- Der budgetteres med en studietur til Honduras i 2017
- Landsledelsen har tidligere selv betalt deltagelse i Sommerstævne, selvom at de var
berettigede til refusion. Efterhånden er der dog så mange møder og opgaver for
Landsledelsen på Sommerstævnet, at man fremover vil refundere udgifterne
- Lønninger øges, idet man fra 2016 har udgifter til ledertræningskonsulenten hele året
- Efter sommeren 2016 startes der ikke et nyt Jeremias hold
- Efter sommeren 2016 startes et Levit hold i samarbejde med MBU
- BBU ønsker at støtte uddannelsen af unge ledere
- Puljen med støtte til ledertræning øges
- Collision støttes med kr. 40.000 i 2017
Spørgsmål og svar:
- Er BBU i gang med at bygge en pengekasse op?
Nej, Overskuddene skyldes at BBU får flere medlemmer og derfor får mere i tilskud
fra DUF. Landsledelsen har fokus på at bruge flere penge både i 2016 og 2017
- Kan der laves et idekatalog, så lokalforeningerne kan blive inspireret til at søge?
Landsledelsen kigger på det
- Hvordan kan man få flere penge ud til lokalforeningerne?
Den bedste mulighed er, at sende flere ansøgninger til ledertræning og aktiviteter
- Kan der laves en fundraising-dag, hvor man lærer at søge penge hos BBU og andre?
God ide. Landsledelsen arbejder videre med det
Der budgetteres med et overskud på kr. 68.000 i 2016 og et overskud på kr. 82.000 i 2017
Det reviderede budget 2016 og budget 2017 blev vedtaget.
Video om Levit blev vist:
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Der starter Levit efter sommerferien i samarbejde med MBU
Alle bør ”like” Levit på facebook og tjek lige hjemmesiden www.levit.dk.
Levit er en lovsangsskole over et år
Der er en masse samspil, sangskrivning, lovsangsledelse og indspilning
Det er et fedt projekt

Valg af formand
Landsledelsen foreslår genvalg af Rasmus Højmark
Rasmus Højmark blev valgt som formand for BBU med 48 stemmer.
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Valg af 2 næstformænd
Landsledelsen forslår genvalg af Janus Maigaard og Emilie Johanne Munch
Emilie Johanne Munch blev valgt som næstformand med 52 stemmer.
Janus Maigaard blev valgt som næstformand med 52 stemmer.
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Valg af 4 Landsledelsesmedlemmer, hvoraf én bør være mellem 15 og 18 år.
Der er forslag om genvalg af Charlotte Mejer Friis, Andreas Daugaard og Anders Kjelgaard. Der
er forslag om nyvalg af ChinChin og Louise Holm-Boeriis
De 4 landsledelsesmedlemmer som blev valgt:
Andreas Daugaard med 47 stemmer.
Charlotte Mejer Friis med 44 stemmer.
Anders Kjelgaard med 46 stemmer.
Louise Jul Boeriis med 45 stemmer
ChinChin fik 21 stemmer og blev ikke valgt til Landsledelsen.
Cecilie Mølbæk er blevet formand for YEGO teamet og orienterede:
- Man er ved at starte et projekt op for kvinder som har fået børn udenfor ægteskab
- Man sender to ungdomsledere afsted lige straks
- Følg med på hjemmesiden www.yego.dk og facebook
Lotte Holm-Boeriis hilser fra BiD, som glæder sig over samarbejdet med BBU. Det er vigtigt at
BBU også er med til at forme Baptistkirkens fremtid
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Valg af revisor
Landsledelsen foreslår genvalg af Deloitte, Værkmestergade 2, 8000 Århus C.
Deloitte, Værkmestergade 2, 8000 Århus C blev valgt som revisor.
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Vedtægtsændringer
De foreslåede vedtægtsændringer blev gennemgået
§4 stk. 3:
Nuværende:
Kontingentet for lokalforeninger og for landsmedlemmer fastsættes af Landsmødet.
Forslag til nyt:
Kontingent fastsættes af Landsmødet
§6 stk. 3:
Nuværende:
Landsmødet afholdes en gang årligt i forbindelse med Baptisternes Missionsstævne.
Forslag til nyt:
Landsmødet afholdes årligt
§7 stk. 1:
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Nuværende:
Landsledelsen består af 7 medlemmer: 1 formand, 2 næstformænd og 4 menige medlemmer.
Et af de menige medlemmer bør være mellem 15 og 18 år. De øvrige 6
Landsledelsesmedlemmer skal alle være myndige. Desuden deltager en
medarbejderrepræsentant, uden stemmeret.
Forslag til nyt:
Landsledelsen består af 7 medlemmer: 1 formand, 2 næstformænd og 4 menige medlemmer.
Desuden deltager en medarbejderrepræsentant, uden stemmeret.
§8 stk. 5:
Nuværende:
Findes ikke.
Forslag til nyt:
Kun medlemmer kan vælges til Landsledelsen
Beslutning:
Ændringsforslagene til vedtægterne blev vedtaget med 51 stemmer for og 4 blanke stemmer
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Eventuelt
Bo Lundgaard orienterede om følgende:
- Alle lokal foreningers vedtægter skal ændres inden maj 2017, således at de indeholder 16
års valgret. Bo kigger alle vedtægter igennem og tager kontakt til de foreninger, som skal
have lave vedtægtsændringer
- Delte ud af ”Tro i børnehøjde”, Sigurd DVD’erne og ”Gospelliv”
- B-M-K – Børnemedarbejderkonferencen - afholdes 4.-6. november. BBU giver kr. 1.000 i
tilskud til alle BBU’ere, som deltager
Cecilie Mølbæk blev takket for sit store arbejde i BBUs Landsledelse og at hun stadig er meget
aktiv i BBUs arbejde
BBU bør lave noget bedre PR til lokalforeningerne. Det skal være både on-line og til uddeling
Anders Hyldgård orienterede om uddannelsen af unge ledere over 21 år. Se vaeksthus.dk
Dirigenten takkede for god ro og orden
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