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Referat 

 
 Rasmus Højmark bød velkommen til mødet 

 
1 • Valg af dirigent 

• Valg af referent 
• Valg af stemmetællere 
• Optælling af stemmeberettigede 
• Godkendelse af dagsorden 

 
  

a. Christoffer Bækgaard blev valgt 
b. Bo Lundgaard blev valgt 
c. Charlotte Mejer Friis, Iben Kragh og Emilie Wilki blev valgt 
d. I alt 25 stemmeberettigede 
e. Dirigenten konstaterede at mødet er rettidigt indkaldt 

 
2 Landsledelsens beretning for 2020 

 
 Landsledelsens skriftlige årsberetning er udsendt i Landsmødematerialet. Rasmus Højmark 

fremlagde denne mundtlige formandsberetning: 
 
”Der må være lys for enden af tunnelen”. Det må de fleste af os har tænkt det seneste år. Da 
jeg stod her for et år siden og gav en status på året fyldte coronaen en del, men det så trods alt 
bedre ud. Samfundet var begyndt at åbne op igen, men i løbet af efteråret gik det hurtigt den 
anden vej og alt lukkede ned igen. Det har været en svær tid. En svær tid at være organisation, 
lokalforening og ja en svær tid bare at være til.  
 
For BBU har coronaen betydet at vi ikke har kunnet køre ledertræning det seneste år. Heldigvis 
betyder det ikke at ledertræningen er lagt i graven. Nej, den er tilbage i fuld vigør, hvilket 
betyder at vi i samarbejde med MBU, i det kommende år, både kommer til at køre Jeremias og 
Ship igen. Stor tak til de frivillige, som stiller sig til rådighed, for at få ledertræningen i gang 
igen. Der ingen tvivl om at ledertræning er og bliver noget af det allervigtigste, vi som 
organisation kan tilbyde vores lokalforeninger og vores medlemmer. 
 
Sidste år fortalte jeg om hvordan vi havde nedsat et samarbejdsudvalg, som har fokus på alt 
det BBU og MBU laver sammen, herunder ledertræning. Det har været en sand fornøjelse at 
følge, hvordan dette udvalg på trods af coronaen har holdt møder og tænkt tanker om hvordan 
vi kan udvikle og supplere vores samarbejde BBU og MBU imellem. Derfor var det også en stor 
glæde at vi over sommeren, tiltrods for at vi ikke kunne mødes på Sommerstævnet, alligevel 
havde tre fælleslejre med MBU. To børnelejre og en Teenagelejr. Tak til Samarbejdsudvalget 
og det store arbejde I har lagt i at få dette til at lykkedes og tak til MBU for samarbejdet 
igennem det seneste år. Et samarbejde med fokus på fremtiden og vi glæder os til at se hvad 
den fremtid måtte bringe. Det er to organisationer som vil det samme og tror på det samme. Vi 
ønsker at gøre en forskel for børn og unge, ved at udvikle og træne nye ledere, til at engagere 
sig lokalt, nationalt og internationalt. Samarbejdsudvalget spiller en central rolle for at nå dette 
fælles mål. 
 
Vi ansatte Charlotte Willer i starten af 2020 som lederkonsulent og hun har bl.a. hjulpet 
Samarbejdsudvalget i gang. Her har hun også arbejdet med ledertræningen, som er kommet 
godt på plads. Fra 1. august 2021 er Charlotte ansat som præst i Osted frikirke og derfor 
stopper hendes ansættelse i BBU. En stor tak skal lyde til Charlotte. Tak for din brand for BBU. 
Tak for at du konstant ønsker at være med til at udvikle BBU og hjælpe os til at nå længere. 
Det har været en fornøjelse at have dig med på holdet. Heldigvis har vi allerede fundet en 
afløser, idet Charlotte Mejer Friis starter som lederkonsulent i BBU fra 1. oktober. Vi glæder os 
til at få dig med ”om bord” og se hvor vi sammen kan føre BBU hen. 
 
På det internationale område er vi stadig privilegerede af at have vores projekter i Honduras og 
Rwanda. Selvom at det har været et svært år, så er det dejligt at se hvordan vores 
internationale arbejdsgrupper bliver ved at arbejde på at gøre en forskel. I Rwanda drejer det 
sig om et symaskine- projekt hvor kvinder lære at sy og på den måde erhverver sig et 
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håndværk, som de kan gøre til en levevej. I Honduras er arbejdet med at få børn fra 
børnehjemmene integreret i samfundet igen, fortsat i det omfang det har kunnet lade sig gøre 
under coronaen. Det er et stort og vigtigt arbejde som gør en kæmpe forskel for børnene. Det 
internationale arbejde fylder meget i BBU og det skal fylde meget, da det internationale udsyn 
er vigtigt for BBU. Vi har ikke kun et ansvar for at gøre en forskel herhjemme, vi har et ansvar 
for at gøre en forskel i hele verdenen. Stor tak til vores to projektgrupper Yego og Timoteos. I 
gør en langt større forskel end I måske selv tror og jeg er stolt over at være en del af en 
organisation, med folk som er så engagerede i at gøre en forskel i verdenen. Lige nu arbejdes 
på et projekt i Myanmar, som det bliver spændende at følge. Tak til alle jer der stiller jer til 
rådighed for dette vigtige internationale arbejde. 
 
Det seneste år har der også været et stort fokus på at udvikle Led Med Dit Liv universet. Der er 
nu podcasts om den røde tråd og videoer om Led Med Dit liv. Dette materiale skal leve både 
lokalt og nationalt, da der er brug for et fællessprog, om at lede med ens liv, samt tænke over 
hvordan vi formidler til den specifikke gruppe, vi hver især arbejder med. Vi arbejder på at 
implementere tankerne og principperne i ledertræning og lejre. Vi skal ikke kun fokusere på 
Led Med Dit Liv i et par år, men det kommer til at danne grundlag for vores organisation 
fremadrettet. Alt materialet kan findes på ledmedditliv.dk, hvor der løbende lægges nyt 
materiale ind. Senere i dag skal vi også høre Rasmus Elkjær fortælle mere om dette- Stor tak 
til Rasmus for det store arbejde du har lagt i dette. 
 
En tak skal også lyde til alle de frivillige, lokalt, nationalt og internationalt som stiller deres tid til 
rådighed, for at gøre en forskel for børn og unge. Det er Jer der er med til at gøre BBU til dem 
vi er. Vi tror på det I brænder for. Det er en ære at være en del af en organisation med så 
mange passionerede frivillige, som uge efter uge gør en kæmpe forskel for børn og unge. 
 
Der en person som fortjener en særskilt tak. Tak Bo, for det store arbejde du gør for BBU. 
Meget af det ser man ikke, men uden dig var vi her nok ikke og slet ikke stående på det sikre 
fundament som vi står på nu. Du samler trådene, du tvinger os til at tænke nyt, til at se 
muligheder og ikke begrænsninger. Det er en kæmpe velsignelse af have dig med om bord. 
Tak er et fattigt ord til at beskrive hvor meget du betyder for BBU, men det er meget 
rammende, for du fortjener stor anerkendelse for den forskel du gør i BBU. For mig personligt 
har det været en ære at tjene side om side med dig, tiltrods for at jeg på papiret er din chef, er 
det mere et venskab der har præget vores samarbejde. Det har været en fornøjelse at spare 
med dig igennem årene og jeg er helt tryg ved at BBU nok skal blive ved med at udvikle sig 
med dig ombord - så stor tak for dig. 
 
Der sker meget i vores organisation, BBU står på ingen måde stille. Da jeg startede i ledelsen 
for 9 år siden var vi omkring 400 medlemmer under 30, i dag er vi 850. BBU havde en ansat og  
i dag har vi fire. Men BBU skal nå endnu længere. Der skal ikke hviles. Fremtiden ser lys ud, 
men mange store og spændende ting står for døren, blandt andet:  

• Udvikling af samarbejdet med MBU - et samarbejde med fokus på fremtiden - og hvem 
ved måske en dag en sammenlægning. 

• En fortsat udvikling af Led Med Dit Liv, hvor den får lov til at være det DNA/den 
grundsten, BBU er bygget på - og som kommer til at gøre en forskel for børn og unge 
mange år frem. 

• Et fortsat fokus på ledertræning, på at uddanne morgendagens kirkeledere, lokalt, 
nationalt og internationalt - det er vores fornemmeste opgave. 

• Et fortsat fokus på vores frivillige, hvordan vi ser og motivere dem på bedste vis. Det 
har vi ikke altid været gode til, men det skal vi blive bedre til. 

Jeg har tidligere, i en af mine formandsberetninger, sammenlignet BBU med et skib, som sejler 
afsted på det store hav. Altid med en fast kurs, med et fast mål, som ikke viger en tomme i 
forhold til det mål som BBU blev grundlagt på, nemlig at møde børn og unge med evangeliet. 
BBU vil gøre en forskel og vil Guds rige. Det vil altid være målet for vores arbejde. BBU er et 
skib fyldt med liv og jeg har stået på kommandobroen af dette skib i ni år. Syv af dem som 
kaptajn/formand. Nu er det tid for mig at gå i land og takke af. Jeg er utrolig taknemmelig for de 
år, jeg har fået lov til at være en del af ledelsen i denne fantastiske organisation. Det kræver 
hårdt arbejde at være på broen, når der er regn og blæst. Men der er også solskin og det har 
der heldigvis været langt mest af. Det har været en kæmpe ære og tak for den tillid I har vist 
mig igennem årene. Tak til alle dem jeg har siddet i ledelsen med. Jeg talte det sammen den 
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anden dag og 23 forskellige ildsjæle har været med til at bringe BBU, til der vi er i dag. Det har 
været en ære at tjene med jer og tak for den forskel I har gjort. For meget er sket i den tid jeg 
har været med i landsledelse og det er med stor tryghed, at jeg nu kan give stafetten videre og 
vide at BBU er på vej mod endnu større ting. Jeg tror på at den kommende ledelse vil løfte 
BBU til nye højder. Hvis I følger Guds vejledning, så skal det hele nok gå. Jeg vil glæde mig til 
at følge det fra sidelinjen. Held og lykke. Tak for den del af rejsen jeg fik lov til at være med på. 
 
Da den tidligere formand for 9 år siden holdt sin afskedstale, kiggede han tilbage på BBU og 
sagde “Aldrig har jeg set et BBU smukkere før” og jeg må give ham ret. Når jeg kigger tilbage 
på BBU i dag, er det med de præcis samme ord “Aldrig har jeg set BBU smukkere før”. BBU er 
kirkens nutid og fremtid - få det bedste ud af den. 
 
Landsledelsens beretning blev godkendt. 
 

3 Velkomst til nye lokalforeninger 
 

 Ingen nye lokalforeninger optaget. 
 

4 Årsregnskab 2020 
 

 Bo Lundgaard fremlagde det reviderede årsregnskab 2020. 
 
- Årets overskud er på kr.246.433, og der var budgetteret med et underskud på kr. 11.000. 

Den store forskel skyldes fortrinsvis manglende aktiviteter pga. pandemien. 
- Det mindre DUF-tilskud i 2020 skyldes færre internationale aktiviteter i 2019. 
- Den mindre indtægt på Deltagergebyrer skyldes at der ikke blev startet Jeremias og Levit 

efter sommeren 2020. 
- Den øgede indtægt på værdipapirer skyldes kursstigning.  
- Den øgede udgift til Husleje m.m. i 2020 skyldes bl.a. udgifter til medlemssystemet, 

således at BBU nu tilbyder automatisk kontingentbetaling via kort og SMS. 
- De færre udgifter til Jeremias skyldes at kurset ikke blev startet. 
- De færre udgifter til Lederskoler, skyldes at de fleste ledertræningsaktiviteter blev aflyst. 
- Mange lokalaktiviteter blev aflyst og derfor blev der også udbetalt væsentligt færre penge til 

lokal ledertræning og lokale initiativer. 
- Mange internationale aktiviteter i 2020 er blevet aflyst pga. pandemien. 
- Diverse udgifter er høj i 2020 pga. indkøb og udsendelse af ekstra bøger, CD’ere og Go’ 

Samtale kort til lokalforeningerne. 
 
Spørgsmål: Har DUF et problem med det store overskud? Generelt må BBU ikke lave 
overskud, men pga. pandemien forventes det ikke at give problemer.  
 
Årsregnskab 2020 blev godkendt. 
 

5 Behandling af indkomne forslag 
 

 Der er ikke indkommet forslag til behandling 
  
6 Fastsættelse af kontingent 2022 

 
Landsledelsen foreslår uændret kontingent: 
- Lokalforeningsmedlem 10 kr. 
- Landsmedlem under 30 år 100 kr. 
- Landsmedlem over 30 år 200 kr. 
 
De forslåede kontingenter for 2022 blev vedtaget. 
 

7 Budget 2021 og budget 2022  
  

Bo Lundgaard fremlagde Landsledelsens forslag til revideret budget 2021 og budget 2022. 
 
Kommentarer til de reviderede budget 2021 og budget 2022: 
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- Pr. 31.12.2019 havde BBU 870 ”DUF-tællende” medlemmer under 30 år, hvilket betyder at 
vi igen var over 850, som betyder et højere tilskud. I 2020 var der væsentligt færre 
registrerede medlemmer og derfor igangsættes to medlemskampagner: 

1. Find et nyt medlem under 30 år og få en biografbillet. Regler: Medlemmet skal 
være nyt, under 30 år og biografbilletten gives til den, som har fundet det nye 
medlem. Det nye medlem tilmelder sig ved at sende en sms med foreningsnavnet 
til 54541212. Kampagnen afsluttes 31.12.2021. 

2. Største vækst af under 30-årige medlemmer i forhold til 2019. Kr. 10.000 til 
den bedste forening, kr. 6.000 til nr. 2 og kr. 4.000 til nr. 3. Nye foreninger kan ikke 
være med i denne konkurrence, men kan få op til kr. 20.000 i tilskud. Regler: 
Hvert nyt medlem giver 5 point og hver stigning på 10% i medlemstal giver 25 
point. Kampagnen afsluttes 31.12.2021. 

- Ændringerne i ”Deltagergebyrer…” skyldes at Honduras studieturen planlagt til 2021 flyttes 
til 2022. 

- Der budgetteres med udbytte og kursstigning i værdipapirer på ca. kr. 40.000 årligt. 
- Udgifter til revision i 2021 er mindre pga. 2 årig DUF ansøgning. 
- De budgetterede udgifter til lønninger er usikre, idet Charlotte Willer har opsagt sin stilling. 
- Omkring ledertræning startes Jeremias efter sommeren 2021 og efter sommeren 2022 

startes både Jeremias og Levit. 
- I øjeblikket køres ingen lederskoler og udgiften i 2022 er højere, da man planlægger at 

afholde BMK, som BBU giver tilskud til deltagelse I. 
- Støtte til ledertræning og lokalforeninger øges igen i 2021 og 2022, da vi forventer at 

lokalforeningerne igen søger støtte til aktiviteter og at Chin-stævner, Camp Skyway, 
børnelejre, Brighter m.m. afholdes. Der afsættes desuden kr. 25.000 til implementering af 
Led med dit og Den røde tråd i lokalforeningerne. 

- Studieturen til Honduras er flyttet fra 2021 til 2022. 
- Der budgetteres med et mindre underskud på kr. 89.000 i 2021, men et estimat for 2021 

indikerer at underskuddet bliver væsentligt mindre, pga. mindre aktivitet. 
- I 2022 budgetteres med et stort underskud, som fortrinsvis skyldes internationale 

aktiviteter. Vi 75% af de internationale udgifter retur fra DUF i 2023.  
 
Det reviderede budget 2021 og budget 2022 blev vedtaget. 
 

8 Valg af formand 
 

 Landsledelsen foreslår nyvalg af Nicolas Fromsejer. 
 
Nicolas Fromsejer blev valgt som formand for BBU med 24 stemmer 
 

9 Valg af 2 næstformænd 
 

 Landsledelsen forslår nyvalg af Simon Jul Boeriis og genvalg af Marcus Kristoffersen 
 
Simon Jul Boeriis blev valgt som næstformand med 24 stemmer. 
Marcus Kristoffersen blev valgt som næstformand med 20 stemmer. 
 
 

10 Valg af 4 Landsledelsesmedlemmer. 
 

 Landsledelsen foreslår genvalg af Cung Hu og nyvalg af Sambuh Langle. 
 
Der blevet givet dispensation til at Landsmødet kun vælger to landsledelsesmedlemmer og at 
Landsledelsen kan supplere sig selv med to landsledelsesmedlemmer i det kommende år.  
 
Cung Hu blev valgt som Landsledelsesmedlem med 23 stemmer. 
Sambuh Langle 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. 
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12 Eventuelt 

 
 Nicolas Fromsejer takkede Sofie Ullemose, Julie Bay-Smidt, Emilie Wilki og Rasmus Højmark 

for deres arbejde i BBU. Det er vigtigt at BBU har nogen som vil yde en indsats i det nationale 
arbejde. 
 
Bo Lundgaard takkede Rasmus Højmark for et rigtig godt samarbejde gennem rigtig mange år. 
”Du er en ledertype, som jeg håber at andre BBU’ere vil efterligne. Du har noget på hjertet og 
tør påvirke med respekt”.  
 
Christoffer Bækgaard takkede også Rasmus Højmark for de mange gode år i BBU. Det har 
haft stor betydning for BBU. 
 
Torben Andersen hilste fra BiD. Det har været en rigtig god oplevelse at være med i dag. I har 
godt fat på mange aktuelle ting. Stor tak til Rasmus for en god og lang tjeneste. BBU’ere 
inviteres til Landskonference 2 d. 30. oktober i Brædstrup og til Lederkonferencen 4.-5. februar 
på Trinity. 
 
Tak til dirigenten og tak til Landsmødedeltagerne. 
 

28. august 2021 
 
 

Bo Lundgaard 
Referent 

 
Godkendt den: ______________________  
 
 
 

Christoffer Bækgaard 
Dirigent 

 
 

Nicolas Fromsejer 
Formand 

 
 
 

Marcus Kristoffersen 
Næstformand 

 
 

Simon Jul Boeriis 
Næstformand 

 

DocuSign Envelope ID: F52E8A52-EEF6-4DBA-A3E8-5071ACBF6214


		2021-09-03T04:32:50-0700
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com




