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1. Velkommen –  

Indledning med prologen til Romerbrevet. Paulus er Jesu Kristi tjener, han kommer for at tjene Kristus. 

Vi skal ikke tjene for at mennesker skal synes godt om os, men vi skal tjene Gud til ære. 

2. Valg af dirigent

Lars B. Larsen er af landsbestyrelsen opstillet til dirigent, det er enstemmigt vedtaget. 

3. Valg af referent og stemmeoptællere

Louise Høgild Pedersen er opstillet til referent, det er enstemmigt vedtaget 
Per Westh Jensen og Maria Legarth er opstillet som stemmeoptællere, det er enstemmigt vedtaget. 
 

4. Landsbestyrelsens beretning –  

Formandsberetningen er vedlagt som bilag til referatet. 

Ingen kommentar eller sp rgsm l er stillet til beretningen. Beretningen er hermed godkendt af 

Landsgeneralforsamlingen.

5. Fremlæggelse af LMBUs regnskab 2014 –  

Regnskabet 2014 er vedlagt som bilag til referatet. 

Enkelte punkter fra regnskabet:

 Primære indtægt er er tilskud fra tipsmidler og LM. LMBU’s samlede budget er på 4,5 mio. Posten 

gaver/landsindsamling beholdes ikke, men sendes videre til LMBUs missionsprojekter.

 Inkl. formålsbestemt virksomhed og administrative omkostninger bliver overskuddet i 2014 på

61.004 kr.

 Egenkapital voksede med overskuddet på 61.004 kr. Pga. grafisk udtryk, hjemmeside flere 

ansættelser osv., ender vi med underskud næste år.

For at øge indtægterne, og dermed mindske underskud, opfordres der til at der dannes flere 

lokalforeninger og tegnes flere medlemsskaber, for at øge tilskuddet. 

Pga. mange lokalforeningers vedt gt om 3 m neders medlemskab inden stemmeret p  de lokale 

generalforsamlinger, var der i 2013 en del medlemmer, som ikke kunne t lles med i tipsans gningen og 

dermed r g LMBU et tilskudsinterval ned  dvs. et tilskud p  kr. 90.000 mindre end det ellers kunne have 

v ret. 

I 2015 søges der på baggrund af 843 medlemmer. Øges medlemstallet med 60 medlemmer, udløser det 

en forhøjelse af DUF tilskuddet på 285.000 kr. 

Mht. lokalforeninger, har LMBU søgt på baggrund af 31 lokalforeninger. Der skal være mere end 10 

medlemmer i en lokalforening før den udløser tilskud. Nye lokalforeninger skal eksistere i ét kalenderår 

for at udløse tilskud.

Ingen kommentar eller spørgsmål er stillet til regnskabet. Regnskabet er hermed godkendt af 

Landsgeneralforsamlingen.
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6. Forslag til vedtægtsændringer – v/LMBUs Landsbestyrelse

Ved afstemning omhandlende vedtægtsændringer skal min. 2/3 dele af de stemmeberettigede stemme 

for, før vedtægtsændringen er vedtaget. Der er 34 stemmeberettigede tilstede, 23 skal derfor stemme for, 

før vedtægtsændringen bliver vedtaget. 

Vedtægtsændringer træder normalt i kraft, når landsgeneralforsamlingen er over. Da man ønsker at 

ændre valgproceduren omkring valg til landsbestyrelsen og arbejdsudvalg, og ønsker at benytte disse 

regler ved det nuværende valg, er det indskrevet i ændringsforslagene, at de træder i kraft straks. 

Vedtægtsændringerne har været til gennemsyn hos LM’s landsstyrelse. Landsstyrelsen har l st dem, og 

bakker op omkring ændringerne. 

( : Udtalelse fra LM’s Landsstyrelse & : Forslag til vedtægtsændringer i LMBU)

  Fastlæggelse af afdelingskontingent (Bilag B side 1) 

o Efter fusionen af LMU og LM Kids har LMBUs landsbestyrelsen arbejdet på at 

afdelingerne får enslydende vedtægter og arbejdsmetoder. Omkring afdelingskontingent 

er den nuværende praksis, at afdelingskontingentet fastsættes af afdelingen selv, og 

dermed har LMBUs verste myndighed (landsgeneralforsamlingen) ikke indflydelse på

afdelingskontingentets størrelse. Vedtægtsændringsforslaget går på, at LMBU’s 

Landsgeneralforsamling fastlægger afdelingskontingent for lokalforeningerne. Det der 

altså skal tages stilling til er princippet om at det er Landsgeneralforsamlingen og ikke 

afdelingen, som fastlægger afdelingskontingentet. Ulempen ved nuværende praksis er, 

at det er en forsamling af lokalform nd og ikke en generalforsamling, som fastlægger de 

forskellige afdelingskontingenter.  

o Afstemningen foregår ved håndsoprækning, der er ikke stillet forslag om skriftlig 

afstemning.  

 

32 ja-stemmer, 2 nej-stemmer. 

 

•  Valgregler til LMBU’s arbejdsudvalg og landsbestyrelse (Bilag B side 2-3) 

 Der stilles forslag om ændring i forhold til ligestilling mellem de 3 arbejdsgrene i LMBU. 

Nuværende praksis er, at udelukkende LMU bestyrelsesmedlemmer må stemme til LMU 

arbejdsudvalg og så fremdeles. Vedtægtsændringsforslaget går på at fjerne denne 

opdeling, så det er muligt for alle bestyrelsesmedlemmer at stemme til alle 

arbejdsudvalg, og muligt for ethvert medlem at stille op til ethvert arbejdsudvalg.

 Der stilles forslag om at præcisere praksis omkring genopstillede kandidater. Den 

nuværende praksis omkring opstilling af kandidater er, at en kandidat skal opstilles af 3 
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bestyrelsesmedlemmer, som har reelt kendskab til kandidaten. Det er på nuværende 

tidspunkt uklart, om denne regel også gælder genopstillede kandidater. 

Vedtægtsændringeforslaget går på at en genopstillet kandidat ikke behøver blive opstillet 

af 3 bestyrelsesmedlemmer, men blot kan opstille igen uden yderligere anbefaling. 

 Der stilles forslag om en præcisering af gældende valgregler til landsbestyrelsen og de 

tre arbejdsudvalg. Vedtægtsændringsforslaget går på, at hver stemmeberettigede har 1 

stemme pr. ledig plads i landsbestyrelsen/arbejdsudvalget. Yderligere må der kun sættes 

1 stemme på hver kandidat, i modsætning til de nuværende 2 stemmer pr. kandidat. En 

kandidat skal opnå min. 50% af de stemmeberettigede, imodsætning til de nuværende 

50% af stemmerne, før vedkommende er valgt. Er det tilfældet at der er flere kandidater 

med 50% af de stemmeberettigede, end der er pladser i bestyrelsen/udvalget, er det 

kandidaterne med flest stemmer, som bliver valgt ind.

34 ja-stemmer, 0 nej-stemmer. Vedtægtsændringsforslaget er vedtaget med 34 ud af 34 

stemmeberettigede. Forslaget er altså vedtaget med mere end 2/3 dele af de 

stemmeberettigede, og vedtægtsændringen er dermed en realitet.

•  Sammenskrivning af standard lokalforenings vedtægter (Bilag B side 4-6) 

 På nuværende tidspunkt er der i LMBU tre standardvedtægter. Én for LMU, én for 

LMBetween og én for LMKids. Ordlyden i de tre standardvedtægter er næsten ens. 

Vedtægtsændringsforslaget går på at sammenskrive de tre standardvedtægter til én. 

34 ja-stemmer, 0 nej-stemmer. Vedtægtsændringsforslaget er vedtaget med 34 ud af 34 

stemmeberettigede. Forslaget er altså vedtaget med mere end 2/3 dele af de 

stemmeberettigede, og vedtægtsændringen er dermed en realitet.

•  Justering af lokalforeningers valgregler (Bilag B side 7) 

 Der stilles forslag om en ændring af den nuværende ordlyd i mange lokalforeningers 

vedt gter, der foruds tter at et medlem skal have været medlem af LMBU i min. 3 

måneder før det pågældende medlem er stemmeberettiget til den lokale 

generalforsamling. Den type vedt gter medfører, at et medlem skal have været medlem 

fra senest 31. sep. for at udløse DUF tilskud. Vedtægtsændringsforslaget går på at 

opfordre lokalforeningerne til fjerne den slags formuleringer i deres vedt gter og dermed 

forenkle det administrative arbejde for de lokale kasserer og landskontoret. Ved at fjerne 

den regel opnår alle medlemmer stemmeberettigelse uanset tidspunkt for 

medlemsskabets oprettelse. Hvis vedtægtsændringsforslaget vedtages, skal det 

yderligere vedtages i de lokalforeninger, som på nuværende tidspunkt har den regel 

skrevet ind i deres lokale vedtægter, før det er implementeret. Hvis 

Landsgeneralforsamlingen vedtager vedtægtsændringsforslaget, vil Landsbestyrelsen 
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gennemgå alle lokalvedtægter og opfordre til at de berørte lokalforeninger ligeledes 

vedtager denne vedtægtsændring på deres generalforsamling og implementerer 

beslutningen fra landsgeneralforsamlingen. 

34 ja-stemmer, 0 nej-stemmer. Vedtægtsændringsforslaget er vedtaget med 34 ud af 34 

stemmeberettigede. Forslaget er altså vedtaget med mere end 2/3 dele af de 

stemmeberettigede, og vedtægtsændringen er dermed en realitet.

7. Valg af medlemskontingent for 2016 samt valg af beløbsramme for afdelingskontingent 2016.

( : Forslag til beløbsramme for afdelingskontingent) 

Ved efterfølgende afstemninger kræves der et flertal på min. 50%.

 Valg af medlemskontingent til landskassen. Nuværende praksis er, at medlemskontingentet er 

35 kr. for LMU medlemmer og 0 kr. for LMKids og LMBetween medlemmer. Forslaget er, at 

beslutte et kontingentbel b p  0 kr. til landskassen for både LMU, LMBetween og LMKids. 

Begrundelsen er, at der ønskes en ensretning og ligestilling mellem de tre arbejdsgrene i 

LMBU.

Forslaget er vedtaget med mere end 50% af de stemmeberettigede.

 Valg af beløbsramme for medlemskontingent til afdelingen. Landsbestyrelsen foreslår en 

beløbsramme for medlemskontingentet til afdelingen på 0-50 kr. Begrundelsen er, at et højt 

afdelingskontingent giver et højt medlemskontingent i lokalforeningerne, hvilket giver risiko for 

mindre motivation for at blive medlem.

Som konsekvens af dr ftelserne p  generalforsamlingen stiller Lars B. Larsen forslag om 

anden og bredere ramme end de 0-50 kr. Forslaget er 0-140 kr. Begrundelsen er, at 

Vestjyllands LMBU-afdelingsforum dermed det n ste rs tid kan arbejde med, hvordan 

afdelingens konomiske midler skal anvendes bedst muligt. 

6 stemmer for en beløbsramme på 0-50 kr. 

 22 stemmer for en beløbsramme på 0-140 kr. 

Beløbsrammen på 0-140 kr. er dermed vedtaget med mere end 50% af de 

stemmeberettigede. Vestjyllands LMBU-afdeling arbejder, i samarbejde med 

landsbestyrelsen, videre med en evt. anden og lavere fastlæggelse af afdelingskontingentet. 

8. Valg af medlemmer til arbejdsudvalget for børn (AU Kids)

 To ubesatte pladser i udvalget (pt. 3 medlemmer men plads til 5 medlemmer)

 Derudover er Helene D. Andersen og Inge Noer Larsen på valg ( )

  opstiller til udvalget
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Der kan stemmes 3 gange, 1 gang p  hver kandidat. Kandidaterne skal vælges med min. 50% af de 

stemmeberettigede, dvs. 17 stemmeberettigede skal stemme for en kandidat, før vedkommende er valgt 

ind i udvalget.

 

Helene D. Andersen er valgt med mere end 50% af de stemmeberettigede. 

Inge Noer Larsen er valgt med mere end 50% af de stemmeberettigede. 

Else Marie Doktor er valgt med mere end 50% af de stemmeberettigede.  

Der er ingen suppleantkandidater opstillet.

9. Valg af medlemmer til arbejdsudvalget for junior/teen (AU Between)

 Én ubesat plads i udvalget (pt. 4 medlemmer men plads til 5 medlemmer)

 Desuden er Anette Schmidt og Thomas V. Rasmussen på valg (  

men Anette genopstiller ikke)

 Peter-Jan Teunissen udtræder af udvalget midtvejs i sin valgperiode

  opstiller til udvalget

Der kan stemmes 3 gange, 1 gang p  hver kandidat. Kandidaterne skal vælges med min. 50% af de 

stemmeberettigede, dvs. 17 stemmeberettigede skal stemme for en kandidat, før vedkommende er valgt 

ind i udvalget.

Thomas V. Rasmussen er valgt med mere end 50% af de stemmeberettigede. 

Simon Eriksen er valgt med mere end 50% af de stemmeberettigede.

Torkild Engelst Nielsen er valgt med mere end 50% af de stemmeberettigede. 

Der er ingen suppleantkandidater opstillet.

10. Valg af medlemmer til arbejdsudvalget for unge (AU LMU)

 Kristoffer Agerbo og Magnus Haahr Nielsen er på valg (ingen af dem modtager genvalg)

 Lars Jensen er på valg (Lars modtager genvalg)

  opstiller til udvalget

 Cecilie Haahr Kristensen opstiller til suppleantkandidat

Der kan stemmes 2 gange, 1 gang p  hver kandidat. Kandidaterne skal vælges med min. 50% af de 

stemmeberettigede, dvs. 17 stemmeberettigede skal stemme for en kandidat, før vedkommende er valgt 

ind i udvalget.

 

Roland Wilmann Jensen er valgt med mere end 50% af de stemmeberettigede. 
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Lars Jensen er valgt med mere end 50% af de stemmeberettigede. 

Cecilie Haahr Kristensen opstiller til udvalget som suppleantkandidat.  

Cecilie er valgt med mere end 50% af de stemmeberettigede. 

Cecilie er valgt for 1 år. Hun træder ind i arbejdsudvalget med det samme, da der er en ledig plads.

11. Valg af medlemmer til landsbestyrelsen

 Inge Noer Larsen, Magnus Haahr Nielsen og Olai Birch er på valg ( )

Der kan stemmes 3 gange, 1 gang p  hver kandidat. Kandidaterne skal vælges med min. 50% af de 

stemmeberettigede, dvs. 17 stemmeberettigede skal stemme for en kandidat, før vedkommende er valgt 

ind i udvalget.

 

Inge Noer Larsen er valgt med mere end 50% af de stemmeberettigede. 

Magnus Haahr Nielsen er valgt med mere end 50% af de stemmeberettigede. 

Olai Birch er valgt med mere end 50% af de stemmeberettigede. 

Der er ingen suppleantkandidater opstillet.

12. Valg af formand og næstformand

Generalforsamlingen vælger formand og næstformand til landsbestyrelsen. 

Magnus Haahr Nielsen opstiller som formand til landsbestyrelsen. 

Magnus er valgt med mere end 50% af de stemmeberettigede. 

Thomas V. Rasmussen opstiller som næstformand til landsbestyrelsen. 

Thomas er valgt med mere end 50% af de stemmeberettigede. 

13. Valg af revisor

Landsbestyrelsen forslår genvalg af AP statsautoriserede revisorer. 

AP statsautoriserede revisorer er valgt med mere end 50% af de stemmeberettigede. 

14. Eventuelt

Der overrækkes takkegaver til Kristoffer Agerbo og Magnus Haahr Nielsen for deres arbejde i LMU 

arbejdsudvalget. 

Medlem af generalforsamlingen takker landsbestyrelsen og arbejdsudvalgene for deres indsats. 


