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1. Velkommen – v/landsformand Magnus Haahr Nielsen 

 

2. Valg af dirigent 

 
• Lars B. Larsen valgt 

 

3. Valg af referent og stemmetællere 

• Nikolaj E. Karkov valgt til referent 

• Stemmetællere: Kristian, Janne, Finn 

 

4. Landsbestyrelsens beretning – v/landsformand Magnus Haahr Nielsen 

• Spørgsmål og kommentarer til bestyrelsen kan sendes på sms til 51 30 16 46 

• Visionsarbejdet cirkler om 5. Mos. 6. Ordet der lægges os på sinde, skal gives videre til de 

yngre generationer. 

• Der er måske en tabt teologi, ift. hjemmets og menighedernes ansvar for at oplære i 

troen. Klubberne og foreningerne skal ikke være selvstændige øer, men skal hænge 

sammen med en menighed 

• Et skridt på vejen, er at lave et nyt tekstsystem. Vi lader os inspirere af AWANA’s 

metode, men vil lave vores eget materiale. Finn Olav Jøssang er ansat til at lave det.  

• Vi arbejder frem mod at formulere en vision der rummer disse elementer.  

• Samtidig kører alt det gode arbejde videre. Og vi har fået ansat Ester Frich Dam, Emil 

Kjær Brande, og Finn Olav Felipe Jøssang 

• Spørgsmål: Skal det nye materiale rumme menighedens fulde arbejde 

i. Vi forsøger at få en rødtråd i mellem arbejdsgrenene, men det tegner ikke til at 

vi laver et tekstsystem, som de voksne også skal følge til deres møder. Men det 

relationelle skal fylde, så medvandring og det at snakke sammen på tværs af 

generationer. 

• Kommentar: Vi håber materialet fungerer uafhængig af en kalender, så man kan tage 

det i det tempo vi har i de enkelte klubber. 

• Bliver da lavet et brugerpanel, hvor materialet afprøves? 

i. Ja, det er planen. 

 

5. Fremlæggelse af LMBUs regnskab 2019 – v/landsleder Lars Larsen  

• Revisoren mener at regnskabet giver et retvisende billede af aktiver, passiver og 

finansielle stilling.  

• Der er ikke noget at udsætte på opgørelser af medlemsskaber eller andet. 

• Der er indtægter på 5.208.267 

• Udgifter på 5.250.971 

• Underskud 42.704 

• Egenkapital 1.438.270 
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• Egenkapitalen er unødvendig høj – vi er velpolstrede. Derfor har bestyrelsen også 

indledt arbejdet med at lave nyt tekstmateriale, selv om der ikke er økonomi til det. Så 

egenkapitalen regner vi med falder de kommende år. 

• Beslutningen om dette blev taget i løbet af 2019 – derfor er rengskabet en smule i 

underskud, end det budgetterede overskud på 53.600. 

• Indtægter 

i. 2,433.000 tilskud fra LM – vi er LM’s arbejde 

ii. 1.892.000 fra DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd). At vi får så meget, skyldes alt 

arbejdet med at få tegnet medlemsskaber.  

iii. De tre missionsprojekter gav 662.000 kr. Der kom flere penge ind end forventet 

iv. Kontingent 32.000 kr.  

v. Komfrit 93.000 kr.  

vi. Webshop 73.000 kr.  

vii. Lederkursus 

viii. Tilskud fra DUF, indsamling og webshop var højere end forventet 

• Udgifter 

i. 3.330.000 løn 

ii. 140.000 kørsel 

iii. 63.000 drift af Boblen 

iv. 88.500 Mission19, Ung Uge, LK19 

v. 240.000 Internationale aktiviteter (75% af det dækkes af DUF) 

vi. 662.000 Missionsprojekter  

vii. 81.000 Komfrit 

viii. 29.000 Hjemmeside 

ix. 58.000 Trykning af materialer 

x. 110.000 Nyt medlemssystem 

xi. Der var større udgifter til medlemssystem, missionsprojekt, LK, konsulent 

kørsel og løn end forventet. 

• Spørgsmål 

i. Det nye medlemssystem – hvor bliver det af? 

1. Det blev udsat pga. tekniske problemer og sygdom, men det er praktisk 

talt færdigt. 

ii. Kan man udsende volontører under DUF-støtte? 

1. Det skal være LMBU der ansætter så, så det er ikke så ofte det er aktuelt, 

men vi har brugt til sommerlejre i T-land. 

• Kan rengskabet godkendes 

i. JA 

• Der er søgt tilskud hos DUF på baggrund af 1151 medlemmer, og 38 lokalforeninger. Hvis 

vi får 100 flere medlemmer i år, får vi 310.000 kr. mere. Det er vigtigt, det arbejde 

kassererne gør. 

 

6. Valg af medlemskontingent 2021 samt beløbsramme for afdelingskontingent 2020 
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• Bestyrelsen foreslår kr. 35 som medlemskontingent til landsforeningen og kr. 0-75 som 

medlemskontingent til afdelingsforeningerne 

• Begge forslag godkendes 

 

7. Valg af revisor 

• Bestyrelsen foreslår genvalg af Beierholm ApS, Statsautoriseret Revisor 

• Genvalg accepteres 

 

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

• To pladser i udvalget skal besættes 

• Anne Sofie Vævest Madsen og Bodil Gudbergsen modtager genvalg. 

• Øvrige medlemmer: Rebekka Hauge Breum, Kristine Haahr Nielsen og Andreas Peters-

Lehm 

o Genvalgt til både Anne Sofie Vævest Madsen og Bodil Gudbergsen 

o Ingen suppleant-kandidater 

 

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

• Tre pladser i udvalget skal besættes 

• Signe Marker Philipps, Lillian Hauge Andersen og Danny Pedersen modtager genvalg 

• Michelle Brask Drejer opstiller som suppleant 

• Øvrige medlemmer: Kim Nielsen og Johanna Vævest Nymann Eriksen 

o Genvalg til Signe Marker Philipps, Lillian Hauge Andersen og Danny Pedersen 

o Michelle Brask Drejer valgt til suppleant 

 

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

• To pladser i udvalget skal besættes 

• Marcus Krüger Boll genopstiller ikke. Lars Vesterbæk Schmidt modtager genvalg 

• Øvrige medlemmer: Miriam Dysager, Rebekka Randi Larsen og Andreas Rønne-Hansen 

o Genvalg til Lars Vesterbæk Schmidt 

o Ingen suppleant-kandidater 

 

11. Valg af medlemmer til landsbestyrelsen 

• Tre pladser i bestyrelsen skal besættes 

• Elsebeth Hedelund Christensen og Jeppe Petersen modtager ikke genvalg 

• Johanna Vævest Nymann Eriksen og Stine Skov Rasmussen stiller op til bestyrelsen 

• Øvrige medlemmer: Magnus Haahr Nielsen, Olai Birch og Enok Breum Mogensen (samt 

Henning Kamp valgt af Luthersk Mission) 

o Johanna Vævest Nymann Eriksen og Stine Skov Rasmussen vælges begge ind 

o Ingen suppleant-kandidater 
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12. Valg af formand og næstformand 

• Magnus Haahr Nielsen vælges til formand 

• Enok Breum Mogensen vælges til næstformand 

 

13. Eventuelt 

 
• Antal stemmeberettigede: 20. Der skal 50% stemmer til at blive valgt til 

arbejdsudvalgene = 10 stemmer. 

• LMU: I kan måske træde ind og hjælpe alle de unge, der nu i Corona-tiden mangler 

fællesskaber. Skal vi lave smågrupper der tilbyder fællesskab for dem? 

• Fra LM Betweens arbejdsudvalg: Kom til os, hvis I har ønsker eller tanker om ting, der 

skal tages op ift. arbejdet på landsplan. 


