
Referat af MBU’s årsmøde 26. september 2020 
 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere  
 
Drøftelse: 
Registrering af stemmeberettigede: 
Stemmeberettigede er registreret ved Simon Holtti. 
 
Godkendelse af forretningsorden: 
Dirigenten gennemgår forretningsordenen. 
Dirigenten gennemgår stemmesedlerne og sikrer at alle har de rigtige sedler.  
 
Dispensationer: 
Tre repræsentanter for lokalforeninger deltager i mødet online og er ikke fysisk tilstede. BUS beder 
årsmødet om dispensation for at disses stemmer tæller med i afstemningerne, på trods heraf. 
 
BUS beder årsmødet dispensere for at der ikke er fuldtallige medlemmer i børneråd og spejderråd.  
- Sanne fra Sorø spørger om det ikke er bedre først at forsøge og besætte pladserne i rådene, og 

først hvis dette ikke lader sig gøre beder vi om dispensation. 
- Daniel forklarer at det er en tilbagevendende udfordring og at vi har forsøgt at finde kandidater 

det sidste halve år. Derudover ar det for sent at opstille. Dog understreger han at vi hjertens gerne 
tager folk med ind i ledelsen, hvis der er nogen som viser interesse.  

 
BUS beder årsmødet dispensere for at Emma Vinkels opstilling til ungdomsrådet ikke er kommet 
rettidigt.  
 
Beslutning: 
Årsmødet vælger Jonatan Rolsted Nissen som dirigent. 
Årsmødet vælger Tobias Grønlund Nissen som referent. 
Årsmødet Lisbeth Christensen og Mette Sloth som stemmetællere. Alex (Vanløse) overtager posten 
fra Lisbeth, når hun forlader mødet efter frokost. 
Årsmødet godkender forretningsordenen. 
Årsmødet godkender dispensationerne enkeltvis. 

 
2. Godkendelse af årsberetninger  

Daniel Lundgaard (FU) gennemgår forretningsudvalgets årsberetning. 
Sofie Baldur (UR) gennemgår ungdomsrådets årsberetning. 
Lisbeth Christensen (SR) gennemgår spejderarbejdets årsberetning. 
- Nana fra Osted spørger om der i så fald ikke længere er et spejderråd.  
- Lisbeth bekræfter at det er tilfældet. 
Kristian Sloth (BR) gennemgår børnerådets årsberetning. 
 
Beslutning: 
Årsmødet godkender årsberetningerne. 
 

3. Afstemning af nye vedtægter, trin 1,  
 
Drøftelse: 
Daniel Lundgaard (FU) præsenterer de vedtægtsændringer der skal på valg. 
 
Ændringerne præsenteres som tre forskellige forslag. Forslagene ligger i mødebilagene. 
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- Charlotte Baldur (Vadum) spørger ind til om brevstemmer er reelle brev eller kan være digitalt. 
- Daniel svarer at målet er en sikker digital løsning. 
- Nana Green (Osted) spørger ind til om man har arbejdet med digital deltagelse fremfor 

brevstemmer, for at sikre at folk kan deltage i debatten og hører argumenter.  
- Daniel svarer at brevstemmerne udelukkende vil være for dem som ikke kan på dagen. Næste trin 

af vedtægter, som ikke er på valg i dag, involverer muligheden for digital deltagelse på forskellige 
måder. 

- Lisbeth Christensen (Grindsted) spørger om hvorvidt aktiverne der ved opløsning skal tilfalde 
DDM, kun gælder de nationale aktiver eller også de lokale.  

- Daniel svarer at det kun gælder de nationale aktiver. 
- Charlotte Baldur (Vadum) påpeger at vi ved opløsning overlader midlerne til DDM, på trods af at 

de nu muligvis ændrer navn. Dermed kommer paragraffen muligvis til at være forældet ved et 
DDM navneskifte. 

- Daniel understreger at vi vil genbehandle vedtægterne næste år, hvor der er mulighed for 
ændringer 

- Lisbeth Christensen (Grindsted) påpeger at vi inden da ikke har et ordinært årsmøde, hvorfor vi 
ikke kan opløse MBU inden da. Derfor vil vi i realiteten ikke opleve det som en udfordring.  

- Nana Green (Osted) påpeger at de nye ændringer ikke forudsætter at BUS-medlemmer er 
medlemmer af en lokalforening. Det giver en potentiel udfordring ift. Kup. Nana fraråder ikke 
ændringen, men påpeger problematikken.  

- Simon Holtti (Sekretariatsleder) svarer at det i de nye vedtægter også bliver et krav at man er 
medlem af MBU. 
 

Herefter sætter dirigenten forslagene til afstemning enkeltvist. 
 
Beslutning: 
Forslag 1 godkendes med 23 stemmer for og 0 imod. 
Forslag 2 godkendes med 23 stemmer for og 0 imod. 
Forslag 3 godkendes med 22 stemmer for og 1 imod. 
  
Forslag 2 og 3 går derfor igennem. Desværre var der ikke tilstrækkelig repræsentation til at forslag 1 
kunne godkendes. 
 
Efterfølgende drøftelse: 
Daniel forklarer at BUS vurderer at det vil være imod ånden i vedtægterne at ”finde” nogle ekstra 
stemmer, for at få gennemført vedtægtsændringen. BUS er alligevel optimistiske, da forslag 2 og 3 
muliggør at det bliver nemmere at gennemføre forslag 1 på næste møde. 

 
Efter afstemningen forlader Tomas Lindholm (som planlagt) mødet. Det samme gør Rubin Fodgaard, 
da internetforbindelsen er for ringe. Der vil altså være to stemmer mindre i fremtidige afstemninger. 
 

4. Præsentation af nye vedtægter, trin 2,  
Daniel Lundgaard (FU) præsenterer de nye vedtægter, som ikke er på valg i år. Idéen med 
præsentationen er et oplæg til debat, så folk kan tænke over forslaget og stemme om det næste år. 
 
De konkrete forslag fremgår i bilagene, men de vigtigste punkter er: 
- Ny struktur for styrelsen, så man går fra råd til arbejdsgrene. 
- Nye tidsfrister for indkomne forslag og opstillede medlemmer. 
- Nye begreber, så de bliver mere tidssvarende. 
 
 
 

V
is

m
a 

A
dd

o 
id

en
tif

ik
at

io
ns

nu
m

m
er

: 4
E

8B
-1

A
0D

2F
-3

46
A

29



Drøftelse: 
- Alex (Vanløse): det er en god idé at nedlægge rådene, da det vil gøre det nemmere at få folk 

integreret i det nationale arbejde. 
- Anita (Århus): Vil det ikke ende med at formændene for de enkelte arbejdsgrene får mere arbejde, 

da de både skal deltage i BUS og i arbejdsgrenen.  
- Daniel forklarer at gør formændene også i praksis i dag.  
- Charlotte Baldur (Vadum) spørger ind til om der vælges én repræsentant per arbejdsgruppe eller 

om der skal flere ind. 
- Daniel og Simon forklarer at det passer godt med én repræsentant per arbejdsgren. Derudover 

ligges der op til at øge BUS med ét medlem så der bliver fire medlemmer til tre arbejdsgrene. Den 
sidste repræsentant vil passende kunne indgå i samarbejdsudvalget med BBU, som er en stor 
post.  
Simon understreger at det allerede er sådan Kristian arbejder, da han tilknytter folk langt mere 
dynamisk og specifikt i stedet for at binde folk i længere perioder. 

- Lisbeth Christensen (Grindsted) forklarer at det langt hen af vejen er sådan det allerede gøres i 
spejderarbejdets spor. 

- Nana Green (Osted) understreger vigtigheden ved vedtægterne sætter ord på at medlemmerne 
repræsenterer de respektive arbejdsgrene, så vi ikke risikerer én arbejdsgren der ”kupper” BUS. 
Derudover er det vigtigt at have enormt fokus på geografisk repræsentation i styrelsen. 

- Simon Holtti (Sekretariatsleder): Med den her ændring får vi en repræsentant der tager sig af 
samarbejdsudvalget, som står for mange af de traditionelle UR og BR-opgaver. Derfor vil det give 
mulighed for at repræsentanterne for børn og unge kan have langt mere fokus på lokalt arbejde. 

- Kristian Sloth (Grindsted) påpeger at hvis den sidste repræsentant i BUS skal være medlem af 
samarbejdsudvalget, vil det blive en BBU’er, da MBU’erne i samarbejdsudvalget allerede er 
medlem af BUS 

- Daniel svarer at det skal undgås. Den fjerde repræsentant er ikke bundet til samarbejdsudvalget 
af samme årsag. 

- Nana Green (Osted): ikke at binde den fjerde repræsentant giver også mulighed for at man i 
fremtiden kan ændre arbejdet uden at skulle ændre vedtægt. 

- Jonatan Nissen (Vanløse): At den endelige dagsorden først kommer ud 10 dage i forvejen er 
meget lidt. Hvis man skal nå at tage stilling lokalt har man brug for de tre uger, 

- Nana Green (Osted): Hvis vi ændrer så vedtægtsændringer godkendes af 2/3 af de 
stemmeberettigede, bliver det meget nemt at kuppe, da rådsmedlemmer har stemmer. Dermed 
er der mange stemmer fra rådsmedlemmer, og hvis der ikke dukker mange lokale op kan det 
skabe problemer. 

- Simon svarer at han er enig og en løsning kunne være at begrænse det så BUS og 
rådsmedlemmer ikke har stemmeret på opløsning eller lignende punkter. 

- Carla (Vanløse) påpeger at ved de nye ændringer vil der ikke være råd og derfor væsentlig færre 
ikke-lokale stemmer. 

- Eva (Vadum) påpeger at når vi får mulighed for at brevstemme, er det måske ikke nødvendigt at 
ændre så det er 2/3 af de deltagende der stemmer for. Så kan man jo brevstemme. 

- Anita (Århus) spørger om man ikke skal aktivt indskrive muligheden for online deltagelse. 
- Jonatan Nissen (Vanløse) understreger at det i den forbindelse er vigtigt at holde fast i vores 

fællesskab og at vi ikke ender med et formaliseret onlinemøde. 
 

5. Præsentation af bogen: ”Led med dit liv”, og værktøjet: ”Vokse i tro planen” 
Simon Holtti (Sekretariatsleder) præsenterer ”Led med dit liv” og ”Vokse i tro planen” 
Simon tilbyder lokalforeningerne at tage ud og undervise om hvordan det kan bruges i praksis. 
Simon tilbyder lokalforeningerne at de kan tage en stak bøger med hjem og give til nogle relevante 
ledere. 
- Lisbeth (Grindsted) spørger om det er muligt at få flere bøger, hvis der er større efterspørgsel. 
- Simon understreger at det er der. Så skal man bare sende en bestilling til ham. 
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- Daniel understreger at det er en vigtig mulighed, at lokalforeningerne kan få besøg af Simon til at 

lave de her undervisere. Det kan virkelig give et boost lokalt.  
- Simon fortæller at han derudover planlægger at lave nogle regionale samlinger og lave 

undervisning om materialet. 
- Nana (Osted) roser ledelsen og understreger hvor dejligt det er at vi endelig får muligheden for at 

lave noget relevant lokal undervisning. 
 

6. Hvad er Brighter 2020?  
Simon præsenterer Brighter konferencen og viser en video fra konferencen. 
Konferencen i 2020 blev desværre Corona-aflyst. Men vi opfordrer lokalforeningerne til næste år at 
sende deltagere til 2021 konferencen.  
 

7. Præsentation af nyt medlemssystem: WinKAS og ”Min forening” (app til kommunikation mellem 
medlemmer, forældre og ledere, eks. Sorø)  
Simon præsenterer Winkas Air+ som nyt medlemsregistreringssystem. I det nye system kan man 
også klare kontingentopkrævning, som i det tidligere program har været meget besværligt.  
Med Winkas Air+ kan man, som medlem, sende en besked til et bestemt nummer. Herefter vil man 
modtage et link til en side hvor man kan lave en dankortbetaling. Man kan lave automatiske 
opkrævninger, hvor medlemmerne modtager en information om at nu trækkes pengene. Det er 
hammer smart. 
 
Programmet er klar i løbet af de næste par uger, og herefter kan kontingentopkrævningen 
igangsættes i oktober. 
- Charlotte Baldur (Vadum): Lige nu skal Charlotte aflevere nogle informationer på alle 

medlemmer til kasseren for at registrere dem. Vil det stadig være nødvendigt? Og hvordan kan 
man se om børnene er medlemmer, hvis man laver arrangementer der kræver at de er 
medlemmer. 

- Simon forklarer at man i det nye system selv vi få mulighed for at oprette sig via et link. Man kan 
se umiddelbart efter betaling. 

- Anita (Saralyst). Spørger om man kan ændre kontingentet til eksempelvis 150. 
- Simon svarer at det kan man godt. Det kan de ordne med ham. 
- Anita spørger videre om hvordan det fungerer med rykkere hvis ikke de betaler – bliver det 

kasserens ansvar at rykke? 
- Simon forklarer at man med dette system er medlem, indtil man melder sig fra. Så man skal 

aktivt framelde sig. Men det er meget nemmere her. 
- Lisbeth (Grindsted) forklarer at eventuelle sedler med informationer også kan være sedler 

omkring hvorvidt foreninger må køre med børnene og have lov til at tage billeder af dem.  
 

Simon forklarer om ”Min forening” og hvordan appen er smart. 
Appen kan bruges til at holde overblik over medlemmer, lave arrangementer, opkræve betalinger og 
lignende. 
 
Alex (Vanløse) – har brugt appen min forening og den er virkelig god. Det er den bedste app til 
foreningsarbejde han har prøvet. 
 

8. Godkendelse af regnskab 2019 
Daniel gennemgår regnskabet 2019. Se bilag. 
 
En stor del af resultatet er at vi har brugt færre penge på lederudvikling og initiativstøtte. Det handler 
blandt andet om at vi har været gode til at bruge lokalforeningspuljen, når vi har haft behov som den 
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dækker. Daniel understreger at BUS ikke nødvendigvis ser overskuddet som en positiv ting, da vi 
gerne vil investere i lederudvikling. 
- Anita (Århus): Det er en god præsentation, når det præsenteres i cirkler. 
 
Beslutning: 
Årsmødet godkender regnskabet. 
 

9. Godkendelse af korrigeret budget 2020 
Daniel gennemgår det korrigerede budget for 2020 
Indtægterne ser ud cirka som planlagt og godkendt på forrige årsmøde.  
Udgifterne ser meget anderledes ud, grundet Corona. Der har været aflyst en del. 
Derudover har vi i vores initiativstøtte. Vi har haft nogle fast søgere af initiativstøtten, som ikke passer 
på den. Dem har vi nu valgt at lave partnerskabsaftaler med, for at støtte dem på sigt, uden at det 
tager penge fra initiativpuljen. 
 
Derudover har vi sat flere penge af til ansatte, da vi gerne vil øge Simon mulighed for at tage rundt til 
lokalforeninger. 
- Jonatan spørger ind til note 8 omkring udgifter til internationalt (Ture til Ghana og England) 
- Simon forklarer at det er børnelederturen til England som blev aflyst samt volontørtur i 

samarbejde Efterskolen Lindenborg til Ghana. Den blev også aflyst. 
- Charlotte Baldur (Vadum) spørger ind til status på lejrbygningsprojektet.  
- Tobias forklarer at vi er i gang med at indhente godkendelse hos kommunen, som ønsker at 

projektet ændres lidt.  
- Lilian (Thisted) italesætter at det er dejligt at man får hurtigt svar og penge, når man søger 

initiativstøtten.  
- Daniel forklarer at søger man under 5000 kroner er det sekretariatet der tager stilling, så det går 

hurtigt.  
- Tobias understreger at folk bare skal søge løs. 
- Lilian spørger om man hellere skal søge her end hos kommunen. 
- Daniel forklarer at hvis der er penge hos kommunen kan man lige så godt det. Men ellers kan 

man gøre det hos os. 
- Anita (Saralyst) spørger indtil DUF’s lokalforeningspulje. 
- Daniel forklarer om puljen og opfordrer folk til at søge. Hvis man er i tvivl, er man altid 

velkommen til at kontakte ham for at få hjælp. 
- Lilian (Thisted) forklarer om et lokalt initiativ med sponsormiddag, hvor det lokale MBU har 

arrangeret en middag og taget 500 kroner for det. Så blev der lavet tre-retters menu, med vin og 
vand. Maden kostede 100 kroner per mand, så det gav 400 kroners overskud til MBU per person. 
Det er en idé kopiering andre steder lokalt. Især de ældre elskede idéen. 

- Jonatan (Vanløse) spørger ind til om Simons stigning i tid er defineret nærmere eller hvad han 
skal lave.  

- Daniel forklarer at det var meningen at han skulle tage mere rundt med sundhedstjek – men det 
har Corona udskudt.  

- Simon understreger at han derudover har haft en masse praktiske opgaver som han glæder sig til 
at komme ud med. 
 

Beslutning: 
Budgettet godkendes 
 

10. Godkendelse af budget 2021 
Daniel gennemgår det korrigerede budget for 2021. I 2021 håber og planlægger vi med et mere 
balanceret budget. 
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Beslutning: 
Budgettet godkendes 

 
Kaffepause og medarbejdermøder:   

Børneledere v. Kristian Sloth  
Ungdomsledere v. Sofie Baldur  
Spejderledere v. Lisbeth L. Christensen  
Medlemsregistrering/kontingent (WinKAS) v. Simon Holtti  

  
11. Præsentation af materialet: ”Vi har det godt sammen” (inkl. gruppe arb.) 

Simon præsenterer ”Vi har det godt sammen”. Simon vil gerne ud til de lokale og tale med dem om 
både ”Vi har det godt sammen” og det lidt tungere ”Det gode samvær”. 
 
Simon forklarer plakaten som oversigt og hvordan Pixi-bogen kan bruges som oplæg til at det kan 
bruges og arbejdes med lokalt. 
 
I den forbindelse understreger Simon at det er vigtigt at lokalforeningerne husker at indhente 
børneattester for lederne.  
- Nana spørger ind til hvordan vi skal opfatte reglerne i det gode samvær. Hun har oplevet at 

reglerne er svære at efterleve. 
- Simon understreger at de skal bruges som oplæg til samtale lokalt så vi kommer til at arbejde 

med det og have fokus på det. 
- Tobias understreger at BUS er opmærksomme på udfordringerne og derfor har fokuseret på at 

lave ”Vi har det godt sammen” som fundament for dialog. 
- Lisbeth understreger at det i denne forbindelse også skal være bevidste om regler for 

underretninger og hvad vi kan omkring fysisk magtanvendelse. 
- Sanne fra Sorø understreger at reglerne er fine, men at det i praksis er svært at efterleve i nogle 

tilfælde. Eksempelvis hvis man sover i shelter. 
- Simon understreger at det er derfor ”Vi har det godt sammen” er et oplæg til dialog. 
- Sanne fra Sorø påpeger at hvert tredje år er sjældent at indhente børneattester. Man kan gøre det 

oftere 
- Tobias understreger at vi national indhenter hvert år – så det kan man også gøre lokalt, hvis man 

ønsker det. 
 

12. Valg til BUS 
De enkelte repræsentanter præsenterer sig selv og forklarer hvorfor de stiller op. 
 
Til opstilling er: 
Forretningsudvalg: 
- Benjamin Gohr (sekretær) – stiller op for to år 
- Daniel Lundgaard (formand) – stiller op for ét år 
 
Børneråd: 
- Kristian Sloth (formand) – stiller op for to år 
 
Ungdomsråd: 
- Emma Vinkel (medlem) – stiller op for to år 

Resultat: 
Benjamin Gohr – stemt ind med 18 for, 0 imod og 1 blank 
Daniel Lundgaard – stemt ind med 19 for og 0 imod 
Kristian Sloth – stemt ind med 19 for og 0 imod 
Emma Vinkel – stemt ind med 19 for og 0 imod 
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13. Optagelse af nye lokalforeninger   
Der er ingen nye lokalforeninger 
 

14. Indkommende forslag DL  
Der er kommet nogle forslag ind 
 

15. Eventuelt   
Der er ikke kommet noget til eventuelt 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jonatan Nissen   Tobias Nissen 
Dirigent    Referent 
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Referat af MBU’s årsmøde 26. september 2020 
 


1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere  
 
Drøftelse: 
Registrering af stemmeberettigede: 
Stemmeberettigede er registreret ved Simon Holtti. 
 
Godkendelse af forretningsorden: 
Dirigenten gennemgår forretningsordenen. 
Dirigenten gennemgår stemmesedlerne og sikrer at alle har de rigtige sedler.  
 
Dispensationer: 
Tre repræsentanter for lokalforeninger deltager i mødet online og er ikke fysisk tilstede. BUS beder 
årsmødet om dispensation for at disses stemmer tæller med i afstemningerne, på trods heraf. 
 
BUS beder årsmødet dispensere for at der ikke er fuldtallige medlemmer i børneråd og spejderråd.  
- Sanne fra Sorø spørger om det ikke er bedre først at forsøge og besætte pladserne i rådene, og 


først hvis dette ikke lader sig gøre beder vi om dispensation. 
- Daniel forklarer at det er en tilbagevendende udfordring og at vi har forsøgt at finde kandidater 


det sidste halve år. Derudover ar det for sent at opstille. Dog understreger han at vi hjertens gerne 
tager folk med ind i ledelsen, hvis der er nogen som viser interesse.  


 
BUS beder årsmødet dispensere for at Emma Vinkels opstilling til ungdomsrådet ikke er kommet 
rettidigt.  
 
Beslutning: 
Årsmødet vælger Jonatan Rolsted Nissen som dirigent. 
Årsmødet vælger Tobias Grønlund Nissen som referent. 
Årsmødet Lisbeth Christensen og Mette Sloth som stemmetællere. Alex (Vanløse) overtager posten 
fra Lisbeth, når hun forlader mødet efter frokost. 
Årsmødet godkender forretningsordenen. 
Årsmødet godkender dispensationerne enkeltvis. 


 
2. Godkendelse af årsberetninger  


Daniel Lundgaard (FU) gennemgår forretningsudvalgets årsberetning. 
Sofie Baldur (UR) gennemgår ungdomsrådets årsberetning. 
Lisbeth Christensen (SR) gennemgår spejderarbejdets årsberetning. 
- Nana fra Osted spørger om der i så fald ikke længere er et spejderråd.  
- Lisbeth bekræfter at det er tilfældet. 
Kristian Sloth (BR) gennemgår børnerådets årsberetning. 
 
Beslutning: 
Årsmødet godkender årsberetningerne. 
 


3. Afstemning af nye vedtægter, trin 1,  
 
Drøftelse: 
Daniel Lundgaard (FU) præsenterer de vedtægtsændringer der skal på valg. 
 
Ændringerne præsenteres som tre forskellige forslag. Forslagene ligger i mødebilagene. 







- Charlotte Baldur (Vadum) spørger ind til om brevstemmer er reelle brev eller kan være digitalt. 
- Daniel svarer at målet er en sikker digital løsning. 
- Nana Green (Osted) spørger ind til om man har arbejdet med digital deltagelse fremfor 


brevstemmer, for at sikre at folk kan deltage i debatten og hører argumenter.  
- Daniel svarer at brevstemmerne udelukkende vil være for dem som ikke kan på dagen. Næste trin 


af vedtægter, som ikke er på valg i dag, involverer muligheden for digital deltagelse på forskellige 
måder. 


- Lisbeth Christensen (Grindsted) spørger om hvorvidt aktiverne der ved opløsning skal tilfalde 
DDM, kun gælder de nationale aktiver eller også de lokale.  


- Daniel svarer at det kun gælder de nationale aktiver. 
- Charlotte Baldur (Vadum) påpeger at vi ved opløsning overlader midlerne til DDM, på trods af at 


de nu muligvis ændrer navn. Dermed kommer paragraffen muligvis til at være forældet ved et 
DDM navneskifte. 


- Daniel understreger at vi vil genbehandle vedtægterne næste år, hvor der er mulighed for 
ændringer 


- Lisbeth Christensen (Grindsted) påpeger at vi inden da ikke har et ordinært årsmøde, hvorfor vi 
ikke kan opløse MBU inden da. Derfor vil vi i realiteten ikke opleve det som en udfordring.  


- Nana Green (Osted) påpeger at de nye ændringer ikke forudsætter at BUS-medlemmer er 
medlemmer af en lokalforening. Det giver en potentiel udfordring ift. Kup. Nana fraråder ikke 
ændringen, men påpeger problematikken.  


- Simon Holtti (Sekretariatsleder) svarer at det i de nye vedtægter også bliver et krav at man er 
medlem af MBU. 
 


Herefter sætter dirigenten forslagene til afstemning enkeltvist. 
 
Beslutning: 
Forslag 1 godkendes med 23 stemmer for og 0 imod. 
Forslag 2 godkendes med 23 stemmer for og 0 imod. 
Forslag 3 godkendes med 22 stemmer for og 1 imod. 
  
Forslag 2 og 3 går derfor igennem. Desværre var der ikke tilstrækkelig repræsentation til at forslag 1 
kunne godkendes. 
 
Efterfølgende drøftelse: 
Daniel forklarer at BUS vurderer at det vil være imod ånden i vedtægterne at ”finde” nogle ekstra 
stemmer, for at få gennemført vedtægtsændringen. BUS er alligevel optimistiske, da forslag 2 og 3 
muliggør at det bliver nemmere at gennemføre forslag 1 på næste møde. 


 
Efter afstemningen forlader Tomas Lindholm (som planlagt) mødet. Det samme gør Rubin Fodgaard, 
da internetforbindelsen er for ringe. Der vil altså være to stemmer mindre i fremtidige afstemninger. 
 


4. Præsentation af nye vedtægter, trin 2,  
Daniel Lundgaard (FU) præsenterer de nye vedtægter, som ikke er på valg i år. Idéen med 
præsentationen er et oplæg til debat, så folk kan tænke over forslaget og stemme om det næste år. 
 
De konkrete forslag fremgår i bilagene, men de vigtigste punkter er: 
- Ny struktur for styrelsen, så man går fra råd til arbejdsgrene. 
- Nye tidsfrister for indkomne forslag og opstillede medlemmer. 
- Nye begreber, så de bliver mere tidssvarende. 
 
 
 







Drøftelse: 
- Alex (Vanløse): det er en god idé at nedlægge rådene, da det vil gøre det nemmere at få folk 


integreret i det nationale arbejde. 
- Anita (Århus): Vil det ikke ende med at formændene for de enkelte arbejdsgrene får mere arbejde, 


da de både skal deltage i BUS og i arbejdsgrenen.  
- Daniel forklarer at gør formændene også i praksis i dag.  
- Charlotte Baldur (Vadum) spørger ind til om der vælges én repræsentant per arbejdsgruppe eller 


om der skal flere ind. 
- Daniel og Simon forklarer at det passer godt med én repræsentant per arbejdsgren. Derudover 


ligges der op til at øge BUS med ét medlem så der bliver fire medlemmer til tre arbejdsgrene. Den 
sidste repræsentant vil passende kunne indgå i samarbejdsudvalget med BBU, som er en stor 
post.  
Simon understreger at det allerede er sådan Kristian arbejder, da han tilknytter folk langt mere 
dynamisk og specifikt i stedet for at binde folk i længere perioder. 


- Lisbeth Christensen (Grindsted) forklarer at det langt hen af vejen er sådan det allerede gøres i 
spejderarbejdets spor. 


- Nana Green (Osted) understreger vigtigheden ved vedtægterne sætter ord på at medlemmerne 
repræsenterer de respektive arbejdsgrene, så vi ikke risikerer én arbejdsgren der ”kupper” BUS. 
Derudover er det vigtigt at have enormt fokus på geografisk repræsentation i styrelsen. 


- Simon Holtti (Sekretariatsleder): Med den her ændring får vi en repræsentant der tager sig af 
samarbejdsudvalget, som står for mange af de traditionelle UR og BR-opgaver. Derfor vil det give 
mulighed for at repræsentanterne for børn og unge kan have langt mere fokus på lokalt arbejde. 


- Kristian Sloth (Grindsted) påpeger at hvis den sidste repræsentant i BUS skal være medlem af 
samarbejdsudvalget, vil det blive en BBU’er, da MBU’erne i samarbejdsudvalget allerede er 
medlem af BUS 


- Daniel svarer at det skal undgås. Den fjerde repræsentant er ikke bundet til samarbejdsudvalget 
af samme årsag. 


- Nana Green (Osted): ikke at binde den fjerde repræsentant giver også mulighed for at man i 
fremtiden kan ændre arbejdet uden at skulle ændre vedtægt. 


- Jonatan Nissen (Vanløse): At den endelige dagsorden først kommer ud 10 dage i forvejen er 
meget lidt. Hvis man skal nå at tage stilling lokalt har man brug for de tre uger, 


- Nana Green (Osted): Hvis vi ændrer så vedtægtsændringer godkendes af 2/3 af de 
stemmeberettigede, bliver det meget nemt at kuppe, da rådsmedlemmer har stemmer. Dermed 
er der mange stemmer fra rådsmedlemmer, og hvis der ikke dukker mange lokale op kan det 
skabe problemer. 


- Simon svarer at han er enig og en løsning kunne være at begrænse det så BUS og 
rådsmedlemmer ikke har stemmeret på opløsning eller lignende punkter. 


- Carla (Vanløse) påpeger at ved de nye ændringer vil der ikke være råd og derfor væsentlig færre 
ikke-lokale stemmer. 


- Eva (Vadum) påpeger at når vi får mulighed for at brevstemme, er det måske ikke nødvendigt at 
ændre så det er 2/3 af de deltagende der stemmer for. Så kan man jo brevstemme. 


- Anita (Århus) spørger om man ikke skal aktivt indskrive muligheden for online deltagelse. 
- Jonatan Nissen (Vanløse) understreger at det i den forbindelse er vigtigt at holde fast i vores 


fællesskab og at vi ikke ender med et formaliseret onlinemøde. 
 


5. Præsentation af bogen: ”Led med dit liv”, og værktøjet: ”Vokse i tro planen” 
Simon Holtti (Sekretariatsleder) præsenterer ”Led med dit liv” og ”Vokse i tro planen” 
Simon tilbyder lokalforeningerne at tage ud og undervise om hvordan det kan bruges i praksis. 
Simon tilbyder lokalforeningerne at de kan tage en stak bøger med hjem og give til nogle relevante 
ledere. 
- Lisbeth (Grindsted) spørger om det er muligt at få flere bøger, hvis der er større efterspørgsel. 
- Simon understreger at det er der. Så skal man bare sende en bestilling til ham. 







 
- Daniel understreger at det er en vigtig mulighed, at lokalforeningerne kan få besøg af Simon til at 


lave de her undervisere. Det kan virkelig give et boost lokalt.  
- Simon fortæller at han derudover planlægger at lave nogle regionale samlinger og lave 


undervisning om materialet. 
- Nana (Osted) roser ledelsen og understreger hvor dejligt det er at vi endelig får muligheden for at 


lave noget relevant lokal undervisning. 
 


6. Hvad er Brighter 2020?  
Simon præsenterer Brighter konferencen og viser en video fra konferencen. 
Konferencen i 2020 blev desværre Corona-aflyst. Men vi opfordrer lokalforeningerne til næste år at 
sende deltagere til 2021 konferencen.  
 


7. Præsentation af nyt medlemssystem: WinKAS og ”Min forening” (app til kommunikation mellem 
medlemmer, forældre og ledere, eks. Sorø)  
Simon præsenterer Winkas Air+ som nyt medlemsregistreringssystem. I det nye system kan man 
også klare kontingentopkrævning, som i det tidligere program har været meget besværligt.  
Med Winkas Air+ kan man, som medlem, sende en besked til et bestemt nummer. Herefter vil man 
modtage et link til en side hvor man kan lave en dankortbetaling. Man kan lave automatiske 
opkrævninger, hvor medlemmerne modtager en information om at nu trækkes pengene. Det er 
hammer smart. 
 
Programmet er klar i løbet af de næste par uger, og herefter kan kontingentopkrævningen 
igangsættes i oktober. 
- Charlotte Baldur (Vadum): Lige nu skal Charlotte aflevere nogle informationer på alle 


medlemmer til kasseren for at registrere dem. Vil det stadig være nødvendigt? Og hvordan kan 
man se om børnene er medlemmer, hvis man laver arrangementer der kræver at de er 
medlemmer. 


- Simon forklarer at man i det nye system selv vi få mulighed for at oprette sig via et link. Man kan 
se umiddelbart efter betaling. 


- Anita (Saralyst). Spørger om man kan ændre kontingentet til eksempelvis 150. 
- Simon svarer at det kan man godt. Det kan de ordne med ham. 
- Anita spørger videre om hvordan det fungerer med rykkere hvis ikke de betaler – bliver det 


kasserens ansvar at rykke? 
- Simon forklarer at man med dette system er medlem, indtil man melder sig fra. Så man skal 


aktivt framelde sig. Men det er meget nemmere her. 
- Lisbeth (Grindsted) forklarer at eventuelle sedler med informationer også kan være sedler 


omkring hvorvidt foreninger må køre med børnene og have lov til at tage billeder af dem.  
 


Simon forklarer om ”Min forening” og hvordan appen er smart. 
Appen kan bruges til at holde overblik over medlemmer, lave arrangementer, opkræve betalinger og 
lignende. 
 
Alex (Vanløse) – har brugt appen min forening og den er virkelig god. Det er den bedste app til 
foreningsarbejde han har prøvet. 
 


8. Godkendelse af regnskab 2019 
Daniel gennemgår regnskabet 2019. Se bilag. 
 
En stor del af resultatet er at vi har brugt færre penge på lederudvikling og initiativstøtte. Det handler 
blandt andet om at vi har været gode til at bruge lokalforeningspuljen, når vi har haft behov som den 







dækker. Daniel understreger at BUS ikke nødvendigvis ser overskuddet som en positiv ting, da vi 
gerne vil investere i lederudvikling. 
- Anita (Århus): Det er en god præsentation, når det præsenteres i cirkler. 
 
Beslutning: 
Årsmødet godkender regnskabet. 
 


9. Godkendelse af korrigeret budget 2020 
Daniel gennemgår det korrigerede budget for 2020 
Indtægterne ser ud cirka som planlagt og godkendt på forrige årsmøde.  
Udgifterne ser meget anderledes ud, grundet Corona. Der har været aflyst en del. 
Derudover har vi i vores initiativstøtte. Vi har haft nogle fast søgere af initiativstøtten, som ikke passer 
på den. Dem har vi nu valgt at lave partnerskabsaftaler med, for at støtte dem på sigt, uden at det 
tager penge fra initiativpuljen. 
 
Derudover har vi sat flere penge af til ansatte, da vi gerne vil øge Simon mulighed for at tage rundt til 
lokalforeninger. 
- Jonatan spørger ind til note 8 omkring udgifter til internationalt (Ture til Ghana og England) 
- Simon forklarer at det er børnelederturen til England som blev aflyst samt volontørtur i 


samarbejde Efterskolen Lindenborg til Ghana. Den blev også aflyst. 
- Charlotte Baldur (Vadum) spørger ind til status på lejrbygningsprojektet.  
- Tobias forklarer at vi er i gang med at indhente godkendelse hos kommunen, som ønsker at 


projektet ændres lidt.  
- Lilian (Thisted) italesætter at det er dejligt at man får hurtigt svar og penge, når man søger 


initiativstøtten.  
- Daniel forklarer at søger man under 5000 kroner er det sekretariatet der tager stilling, så det går 


hurtigt.  
- Tobias understreger at folk bare skal søge løs. 
- Lilian spørger om man hellere skal søge her end hos kommunen. 
- Daniel forklarer at hvis der er penge hos kommunen kan man lige så godt det. Men ellers kan 


man gøre det hos os. 
- Anita (Saralyst) spørger indtil DUF’s lokalforeningspulje. 
- Daniel forklarer om puljen og opfordrer folk til at søge. Hvis man er i tvivl, er man altid 


velkommen til at kontakte ham for at få hjælp. 
- Lilian (Thisted) forklarer om et lokalt initiativ med sponsormiddag, hvor det lokale MBU har 


arrangeret en middag og taget 500 kroner for det. Så blev der lavet tre-retters menu, med vin og 
vand. Maden kostede 100 kroner per mand, så det gav 400 kroners overskud til MBU per person. 
Det er en idé kopiering andre steder lokalt. Især de ældre elskede idéen. 


- Jonatan (Vanløse) spørger ind til om Simons stigning i tid er defineret nærmere eller hvad han 
skal lave.  


- Daniel forklarer at det var meningen at han skulle tage mere rundt med sundhedstjek – men det 
har Corona udskudt.  


- Simon understreger at han derudover har haft en masse praktiske opgaver som han glæder sig til 
at komme ud med. 
 


Beslutning: 
Budgettet godkendes 
 


10. Godkendelse af budget 2021 
Daniel gennemgår det korrigerede budget for 2021. I 2021 håber og planlægger vi med et mere 
balanceret budget. 
 







Beslutning: 
Budgettet godkendes 


 
Kaffepause og medarbejdermøder:   


Børneledere v. Kristian Sloth  
Ungdomsledere v. Sofie Baldur  
Spejderledere v. Lisbeth L. Christensen  
Medlemsregistrering/kontingent (WinKAS) v. Simon Holtti  


  
11. Præsentation af materialet: ”Vi har det godt sammen” (inkl. gruppe arb.) 


Simon præsenterer ”Vi har det godt sammen”. Simon vil gerne ud til de lokale og tale med dem om 
både ”Vi har det godt sammen” og det lidt tungere ”Det gode samvær”. 
 
Simon forklarer plakaten som oversigt og hvordan Pixi-bogen kan bruges som oplæg til at det kan 
bruges og arbejdes med lokalt. 
 
I den forbindelse understreger Simon at det er vigtigt at lokalforeningerne husker at indhente 
børneattester for lederne.  
- Nana spørger ind til hvordan vi skal opfatte reglerne i det gode samvær. Hun har oplevet at 


reglerne er svære at efterleve. 
- Simon understreger at de skal bruges som oplæg til samtale lokalt så vi kommer til at arbejde 


med det og have fokus på det. 
- Tobias understreger at BUS er opmærksomme på udfordringerne og derfor har fokuseret på at 


lave ”Vi har det godt sammen” som fundament for dialog. 
- Lisbeth understreger at det i denne forbindelse også skal være bevidste om regler for 


underretninger og hvad vi kan omkring fysisk magtanvendelse. 
- Sanne fra Sorø understreger at reglerne er fine, men at det i praksis er svært at efterleve i nogle 


tilfælde. Eksempelvis hvis man sover i shelter. 
- Simon understreger at det er derfor ”Vi har det godt sammen” er et oplæg til dialog. 
- Sanne fra Sorø påpeger at hvert tredje år er sjældent at indhente børneattester. Man kan gøre det 


oftere 
- Tobias understreger at vi national indhenter hvert år – så det kan man også gøre lokalt, hvis man 


ønsker det. 
 


12. Valg til BUS 
De enkelte repræsentanter præsenterer sig selv og forklarer hvorfor de stiller op. 
 
Til opstilling er: 
Forretningsudvalg: 
- Benjamin Gohr (sekretær) – stiller op for to år 
- Daniel Lundgaard (formand) – stiller op for ét år 
 
Børneråd: 
- Kristian Sloth (formand) – stiller op for to år 
 
Ungdomsråd: 
- Emma Vinkel (medlem) – stiller op for to år 


Resultat: 
Benjamin Gohr – stemt ind med 18 for, 0 imod og 1 blank 
Daniel Lundgaard – stemt ind med 19 for og 0 imod 
Kristian Sloth – stemt ind med 19 for og 0 imod 
Emma Vinkel – stemt ind med 19 for og 0 imod 







13. Optagelse af nye lokalforeninger   
Der er ingen nye lokalforeninger 
 


14. Indkommende forslag DL  
Der er kommet nogle forslag ind 
 


15. Eventuelt   
Der er ikke kommet noget til eventuelt 


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jonatan Nissen   Tobias Nissen 
Dirigent    Referent 
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XswGNzAdBgNVHQ4EFgQUxlgxT5YtUvv2C3j3ytwe2Nq8o4QwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBADph
24sc2zPGhb2Ig46gC51M6AW9lgmlmeS95cRF+Y5gb1OA63uhWoqbLVkZ6T1p7lFfQ+JxTPNFPXnD
DoPnOikNVgYvu2JgI37pLdf+uP6iuw5Fs7MbHpRdKJ440+sTga2O88aO3Oy1r3XfUTkFW1Z+Uxp8
AwCvf7ZiApDb2+nUo2d0zppPthBOezc4GNui67GdpWC6gWqRGFASj9+3lyBbOqwNQ7Ko253NPZ7f
/n3S7qhljZKc8hNw70gLZPbDk/LnEwSGu/rge17qPqk88UoQ0kbTlcI7a19yeRNAhPxum+x6VX6Q
5pUjxglY3pZQw3/HOBWUKNHf+4FUqN6lua9qYfHkFBdoc3FS2V28l+/0Y/28vC3Z4XNZtDXbDj23
RZ4MEmTp4vDzefRz4t/dH1ciD4oh/K6b8x7NZIc9NjTewATLsLx2O3UTmcwgS4Aey/xPyn4Zshbi
JNbwfPufEOBwrcOYtfzPOD+/BK1QFkmoWdKtRG64267rI/r6UPoJvWQMQKdUjTuQbzyLjUSh8TpH
qaqP65/22Eoi70MarC15/UZO678WBLvY0bKwl717oeN/ME/10Be0JIF1e4Htx7Ux/1GWaNE2WfBs
dS6EaAbeOv23hSxRzBOK2I0ZargWh4B1HAkkth3xMy1a3WnXCDKFpw4gm1BIQRCLJcdZ4184


 
 
MIIGCjCCBPKgAwIBAgIEWmQ+5DANBgkqhkiG9w0BAQsFADBBMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
CgwJVFJVU1QyNDA4MR4wHAYDVQQDDBVUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJSUkwHhcNMTkwODMwMDY1
MjI2WhcNMjIwODMwMDcyMjI2WjB+MQswCQYDVQQGEwJESzEpMCcGA1UECgwgSW5nZW4gb3JnYW5p
c2F0b3Jpc2sgdGlsa255dG5pbmcxRDAdBgNVBAMMFkpvbmF0YW4gUm9sc3RlZCBOaXNzZW4wIwYD
VQQFExxQSUQ6OTIwOC0yMDAyLTItMzY4OTE0MjI0MDgwMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8A
MIIBCgKCAQEAtQodOFLhMzlVfGz7GxgL3pJpHy3qC2ReuJkCg//PkEvyQCU0RcpmubgtGSo2Ujyn
yQWLvkjI0Y3bQZvHampkomtH7PDEztS6yII7HWFSt1RvJHJZqdCUqba3Lg/9hjx8qEigH0+igogc
Dg8EKeHjgl0i3z+ugSaOXsJ1iovI3FaboK7IdRxgd9KsrMM5XoBLRGPIeqiV5Dj7NsqTO7s/L1UB
ZG46hxsu3c/oIq0oCcT6O0rgk7i4+otVWcvJiq2xexL9D9kAnvzp0s1ioHYqLr2fjDn3rCDJjbt6
ufdKFtg1SKD3gGsne5DwST6FnZhW/sNF+2iPrFH7hshCM5PrFQIDAQABo4ICyzCCAscwDgYDVR0P
AQH/BAQDAgP4MIGHBggrBgEFBQcBAQR7MHkwNQYIKwYBBQUHMAGGKWh0dHA6Ly9vY3NwLmljYTAz
LnRydXN0MjQwOC5jb20vcmVzcG9uZGVyMEAGCCsGAQUFBzAChjRodHRwOi8vYWlhLmljYTAzLnRy
dXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy1pc3N1aW5nMDMtY2EuY2VyMIIBQwYDVR0gBIIBOjCCATYwggEyBgoq
gVCBKQEBAQEEMIIBIjAvBggrBgEFBQcCARYjaHR0cDovL3d3dy50cnVzdDI0MDguY29tL3JlcG9z
aXRvcnkwge4GCCsGAQUFBwICMIHhMBAWCVRSVVNUMjQwODADAgEBGoHMRm9yIGFudmVuZGVsc2Ug
YWYgY2VydGlmaWthdGV0IGfmbGRlciBPQ0VTIHZpbGvlciwgQ1BTIG9nIE9DRVMgQ1AsIGRlciBr
YW4gaGVudGVzIGZyYSB3d3cudHJ1c3QyNDA4LmNvbS9yZXBvc2l0b3J5LiBCZW3mcmssIGF0IFRS
VVNUMjQwOCBlZnRlciB2aWxr5XJlbmUgaGFyIGV0IGJlZ3LmbnNldCBhbnN2YXIgaWZ0LiBwcm9m
ZXNzaW9uZWxsZSBwYXJ0ZXIuMIGYBgNVHR8EgZAwgY0wLqAsoCqGKGh0dHA6Ly9jcmwuaWNhMDMu
dHJ1c3QyNDA4LmNvbS9pY2EwMy5jcmwwW6BZoFekVTBTMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UECgwJ
VFJVU1QyNDA4MR4wHAYDVQQDDBVUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJSUkxEDAOBgNVBAMMB0NSTDQ5
ODQwHwYDVR0jBBgwFoAUxlgxT5YtUvv2C3j3ytwe2Nq8o4QwHQYDVR0OBBYEFMT88jESQZqtxDsQ
ygN+RnNjOQR4MAkGA1UdEwQCMAAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAEoRbBaLqeUxekLIcY2yyrnY
h/qUlbUDFoAcnrBMvRGkLbDElrpIQOMVAtVP19BIvQSJgioack3FhDBqcMRu4qa+w9szxzLbOGwW
RXgHsZAlZYtU25VuEUMqS4SBj+dTB9H36O0BXujuFkV4+yB/tvHD14ehFtKsclIk6/xuUNGGHM6c
WOSdx9bVCAxZTcJKu4Z87qHaIt46J4tu/iXxjp90NBi8X0DJ9k/Ehi3AORRltWpfyMWR4q4JYI7B
tSqnZzW0MdXAcrQzyn9E9h13BAYpr1DfoI3SV0UCDLBK/R1Cmv7RctIaStIUplkOFdY+lQypvtBM
PFTgNwIIHFk5tBM=


 
 
MIIGHDCCBASgAwIBAgIES45gAzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTEwMDMw
MzEyNDEzNFoXDTM3MTIwMzEzMTEzNFowRTELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoTCVRSVVNUMjQw
ODEiMCAGA1UEAxMZVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgUHJpbWFyeSBDQTCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAD
ggIPADCCAgoCggIBAJlJodr3U1Fa+v8HnyACHV81/wLevLS0KUk58VIABl6Wfs3LLNoj5soVAZv4
LBi5gs7E8CZ9w0F2CopW8vzM8i5HLKE4eedPdnaFqHiBZ0q5aaaQArW+qKJx1rT/AaXtalMB63/y
vJcYlXS2lpexk5H/zDBUXeEQyvfmK+slAySWT6wKxIPDwVapauFY9QaG+VBhCa5jBstWS7A5gQfE
vYqn6csZ3jW472kW6OFNz6ftBcTwufomGJBMkonf4ZLr6t0AdRi9jflBPz3MNNRGxyjIuAmFqGoc
YFA/OODBRjvSHB2DygqQ8k+9tlpvzMRrkU7jq3RKL+83G1dJ3/LTjCLz4ryEMIC/OJ/gNZfE0qXd
dpPtzflIPtUFVffXdbFV1t6XZFhJ+wBHQCpJobq/BjqLWUA86upsDbfwnePtmIPRCemeXkY0qabC
+2Qmd2FexyZphwTyMnbqy6FG1tB65dYf3mOqStmLa3RcHn9+2dwNfUkh0tjO2FXD7drWcU0OI9DW
8oAypiPhm/QCjMU6j6t+0pzqJ/S0tdAo+BeiXK5hwk6aR+sRb608QfBbRAs3U/q8jSPByenggac2
BtTN6cl+AA1Mfcgl8iXWNFVGegzd/VS9vINClJCe3FNVoUnRYCKkj+x0fqxvBLopOkJkmuZw/yhg
MxljUi2qYYGn90OzAgMBAAGjggESMIIBDjAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIB
BjARBgNVHSAECjAIMAYGBFUdIAAwgZcGA1UdHwSBjzCBjDAsoCqgKIYmaHR0cDovL2NybC5vY2Vz
LnRydXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy5jcmwwXKBaoFikVjBUMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UEChMJ
VFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMQ0wCwYDVQQDEwRD
UkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFPZt+LFIs0FDAduGROUYBbdezAY3MB0GA1UdDgQWBBT2bfixSLNBQwHb
hkTlGAW3XswGNzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAVPAQGrT7dIjD3/sIbQW86f9CBPu0c7JKN6oU
oRUtKqgJ2KCdcB5ANhCoyznHpu3m/dUfVUI5hc31CaPgZyY37hch1q4/c9INcELGZVE/FWfehkH+
acpdNr7j8UoRZlkN15b/0UUBfGeiiJG/ugo4llfoPrp8bUmXEGggK3wyqIPcJatPtHwlb6ympfC2
b/Ldv/0IdIOzIOm+A89Q0utx+1cOBq72OHy8gpGb6MfncVFMoL2fjP652Ypgtr8qN9Ka/XOazkti
If+2Pzp7hLi92hRc9QMYexrV/nnFSQoWdU8TqULFUoZ3zTEC3F/g2yj+FhbrgXHGo5/A4O74X+lp
bY2XV47aSuw+DzcPt/EhMj2of7SA55WSgbjPMbmNX0rboenSIte2HRFW5Tr2W+qqkc/StixgkKdy
zGLoFx/xeTWdJkZKwyjqge2wJqws2upYEiThhC497+/mTiSuXd69eVUwKyqYp9SD2rTtNmF6TCgh
RM/dNsJOl+osxDVGcwvtWIVFF/Onlu5fu1NHXdqNEfzldKDUvCfii3L2iATTZyHwU9CALE+2eIA+
PIaLgnM11oCfUnYBkQurTrihvzz9PryCVkLxiqRmBVvUz+D4N5G/wvvKDS6t6cPCS+hqM482cbBs
n0R9fFLO4El62S9eH1tqOzO20OAOK65yJIsOpSE=



  
  signtext PGRpdiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1jb2xvcjogI2ZmZjsgcGFkZGluZzogMTVweCI+CTxkaXY+CQk8aDEgc3R5bGU9ImZvbnQtZmFtaWx5OiBHb3RoYW0sICdIZWx2ZXRpY2EgTmV1ZScsIEhlbHZldGljYSwgQXJpYWwsICdzYW5zLXNlcmlmJyI+VW5kZXJza3JpZnQgbWVkIE5lbUlEPC9oMT4JCTxwIHN0eWxlPSJmb250LWZhbWlseTogR290aGFtLCAnSGVsdmV0aWNhIE5ldWUnLCBIZWx2ZXRpY2EsIEFyaWFsLCAnc2Fucy1zZXJpZiciPkplZyB1bmRlcnNrcml2ZXIgZGV0dGUgZG9rdW1lbnQgbWVkIE5lbUlELiBOZWRlbnN0w6VlbmRlIGtyeXB0ZXJpbmdzbsO4Z2xlIGthbiBiZW55dHRlcyB0aWwgYXQgYmVrcsOmZnRlIGRva3VtZW50ZXRzIMOmZ3RoZWQuIEzDpnMgbWVyZSBww6Ugc3VwcG9ydC52aXNtYWFkZG8ubmV0PC9wPgkJPHAgc3R5bGU9ImZvbnQtZmFtaWx5OiBHb3RoYW0sICdIZWx2ZXRpY2EgTmV1ZScsIEhlbHZldGljYSwgQXJpYWwsICdzYW5zLXNlcmlmJyI+RG9rdW1lbnRldCBkZXIgdW5kZXJza3JpdmVzOiA8L2JyPiBSZWZlcmF0IE1CVXMgQcyKcnNtw7hkZSAyMDIwX3VuZGVyc2tyZXZldC5wZGY8L3A+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1jb2xvcjogI2ViZWJlYjsgcGFkZGluZzogMTBweCAwcHggMCAwcHg7Ij4JPGRpdj4JCTxoMiBzdHlsZT0iZm9udC1mYW1pbHk6IEdvdGhhbSwgJ0hlbHZldGljYSBOZXVlJywgSGVsdmV0aWNhLCBBcmlhbCwgJ3NhbnMtc2VyaWYnOyBwYWRkaW5nOiAwcHggMTVweDsiPlNIQS0yNTYga3J5cHRlcmluZ3Nuw7hnbGU6PC9oMj4gICAgPHAgc3R5bGU9ImZvbnQtZmFtaWx5OiBDb25zb2xhcywgJ0FuZGFsZSBNb25vJywgJ0x1Y2lkYSBDb25zb2xlJywgJ0x1Y2lkYSBTYW5zIFR5cGV3cml0ZXInLCBNb25hY28sICdDb3VyaWVyIE5ldycsICdtb25vc3BhY2UnOyBvdmVyZmxvdzogYXV0bzsgcGFkZGluZzogMHB4IDE1cHggMjBweDsiPjg2NDc0NDEyYWU0OTk1Y2QxNWI3N2QxZDQ3YTkyZjk3MDY4NjA5NjQxYmVlOWRjMWNiMzVmY2Q0Yjk1NWJjOGI8L3A+CTwvZGl2PjwvZGl2Pg==
  RequestIssuer VmlzbWE=
  rememberUseridToken gK3Rb8JPz+6t9FJBIaUgURyIF4ECnPr6v4HUomDb+wM=
  action sign
  useragent TW96aWxsYS81LjAgKE1hY2ludG9zaDsgSW50ZWwgTWFjIE9TIFggMTBfMTVfNikgQXBwbGVXZWJLaXQvNTM3LjM2IChLSFRNTCwgbGlrZSBHZWNrbykgQ2hyb21lLzg1LjAuNDE4My4xMjEgU2FmYXJpLzUzNy4zNg==
  challenge 77e74c43-46b3-4cb7-9e62-7f4885babf8f
  TimeStamp MjAyMC0xMC0wOCAwOTozNToxMSswMDAw




  
 
 
 
 
 
 kjTQJ5jPqCrR2GR6tF66qbBw06UmZdJSHTOgXBiyhNs=


 
0R3pi3dDge/8oDsOFbuzkmrmUvX06A/k5/kjpEFheulKdF5GX/pBk+8z6LZ1JKjAYOT9cbg6wQwe
Jin8kxVfEf7bNq1Gy8V6YHvPjy6CMgPdHKhtAza/bpCvPO9Abu2bRWkWhKH0Z3uqwltjSmd7ARlQ
azdL3vAV4O17blJKHINwzJb5hf/GqLQ3xvJTSSjDhmKCr3d3u6QvwnYbIO+tizcT/aMoBwk0CLMj
gztZrG2dUDxT5RQa8FwdmIOEIeQ4LzLS2YwzwYqLnX9aSV2tUgwqMWsuwH6gttor7GDtagz1gUMz
qqahu47I1DMD7eilZx27tVk8cV0sPDcIbCRutA==

 
 
 
MIIFFzCCAv+gAwIBAgIEVtjyejANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTE5MTEw
NTE1NDczNFoXDTM0MTEwNTE2MTczNFowQDELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoMCVRSVVNUMjQw
ODEdMBsGA1UEAwwUVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgQ0EgSVYwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAw
ggEKAoIBAQDWiXnxmSNSRULDJLfWHFbMwspv7GqSATcPyw+ugRowpxbg42KG2i05uFcgHe/NopNJ
dqaAKIAdgA24kOl4gqr9rPYsz9YAWDNrp8oVd3RrJNMZ6Hjdy3SWZtdA1XzvM+L/2NT8jq2PfpPw
1WrAacRkll4WuGm9gU0HbSleYqjsnGK/zwvwVp1HW6SHKxu8BehBF30+ut2d4M1clSAUjvdlLwou
RLmaX++/BxgWohtpF5zvjGD63X6EyjCfoCcIlEk6LjF6RDOsLwpWzVhk6XDfQZfuGNYpqIdbrFA3
FFkMwv/Mfo1gTonCb/BY7HDzCn1EGDpSFSx1MS0gJpBTvdoHAgMBAAGjggESMIIBDjAPBgNVHRMB
Af8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjARBgNVHSAECjAIMAYGBFUdIAAwgZcGA1UdHwSBjzCB
jDAsoCqgKIYmaHR0cDovL2NybC5vY2VzLnRydXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy5jcmwwXKBaoFikVjBU
MQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UEChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NF
UyBQcmltYXJ5IENBMQ0wCwYDVQQDEwRDUkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFPZt+LFIs0FDAduGROUYBbde
zAY3MB0GA1UdDgQWBBRcu3ViFjKZqjaguJr7b6cMX/AK1TANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAfB4+
BITeTGXS0WxGxf55ES2jpY2CoLeJzXXOwE+RRt6MyBmRWPU3ejqKwvTta09QmLfgwX8hTX9TaX8e
CBAI8wdh/ztwVB9CEPdTi5yksJBLq2bdT6RdYF8SNGDUVStpcdJWXtLPmly2uq2YO+dx/CrXJyp3
x6XoPBZKRrdnyWehsiZqQKTvFRID+KQrI+ZSxfIZDKTR4gkzzMIPcvp5Wa/ljdoTgLnaSlGR1f8c
8UCnaIu8cNLKGGkwuY3ix8gcRAHkBsvYWYvcREe0ZIw2AQDfkCLtuUxRwHJO3at8heIdIb98CyB7
l0QYqo9/yLq07SNnuMp70h/t5LxY9U98bUzJT+ZS2s7jd+qbwK3XrfqisGpJp0mWmJw8OAm+yOoR
Pv7V0c8gEeItiT/dIoP3kQJ+Q2GJuhSNkKveWRmiwRd96efjYH8syopBpTX7QEQHegInhN11vng8
HmFi6NPoXGO0utxbMEOgVaCV6nkv+izKgxSh0x4a22Fmpfzc1yiumHIYT/o9f3aGRPy7QGF21cdV
nsyoETskY0kTlJUgXe3E/MG8DxZIDeeMott1Bu8dzuv2JrhZhwIzmiS1zfDROi+fsWRdDjrA45RC
QFcg5EMgmGOqncBarhUXX2v+e4bBc8pALVxZTeYWl2thLps2rnH32eZfkiHUCnKPReqkjy0=


 
 
MIIGHDCCBASgAwIBAgIES45gAzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTEwMDMw
MzEyNDEzNFoXDTM3MTIwMzEzMTEzNFowRTELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoTCVRSVVNUMjQw
ODEiMCAGA1UEAxMZVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgUHJpbWFyeSBDQTCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAD
ggIPADCCAgoCggIBAJlJodr3U1Fa+v8HnyACHV81/wLevLS0KUk58VIABl6Wfs3LLNoj5soVAZv4
LBi5gs7E8CZ9w0F2CopW8vzM8i5HLKE4eedPdnaFqHiBZ0q5aaaQArW+qKJx1rT/AaXtalMB63/y
vJcYlXS2lpexk5H/zDBUXeEQyvfmK+slAySWT6wKxIPDwVapauFY9QaG+VBhCa5jBstWS7A5gQfE
vYqn6csZ3jW472kW6OFNz6ftBcTwufomGJBMkonf4ZLr6t0AdRi9jflBPz3MNNRGxyjIuAmFqGoc
YFA/OODBRjvSHB2DygqQ8k+9tlpvzMRrkU7jq3RKL+83G1dJ3/LTjCLz4ryEMIC/OJ/gNZfE0qXd
dpPtzflIPtUFVffXdbFV1t6XZFhJ+wBHQCpJobq/BjqLWUA86upsDbfwnePtmIPRCemeXkY0qabC
+2Qmd2FexyZphwTyMnbqy6FG1tB65dYf3mOqStmLa3RcHn9+2dwNfUkh0tjO2FXD7drWcU0OI9DW
8oAypiPhm/QCjMU6j6t+0pzqJ/S0tdAo+BeiXK5hwk6aR+sRb608QfBbRAs3U/q8jSPByenggac2
BtTN6cl+AA1Mfcgl8iXWNFVGegzd/VS9vINClJCe3FNVoUnRYCKkj+x0fqxvBLopOkJkmuZw/yhg
MxljUi2qYYGn90OzAgMBAAGjggESMIIBDjAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIB
BjARBgNVHSAECjAIMAYGBFUdIAAwgZcGA1UdHwSBjzCBjDAsoCqgKIYmaHR0cDovL2NybC5vY2Vz
LnRydXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy5jcmwwXKBaoFikVjBUMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UEChMJ
VFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMQ0wCwYDVQQDEwRD
UkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFPZt+LFIs0FDAduGROUYBbdezAY3MB0GA1UdDgQWBBT2bfixSLNBQwHb
hkTlGAW3XswGNzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAVPAQGrT7dIjD3/sIbQW86f9CBPu0c7JKN6oU
oRUtKqgJ2KCdcB5ANhCoyznHpu3m/dUfVUI5hc31CaPgZyY37hch1q4/c9INcELGZVE/FWfehkH+
acpdNr7j8UoRZlkN15b/0UUBfGeiiJG/ugo4llfoPrp8bUmXEGggK3wyqIPcJatPtHwlb6ympfC2
b/Ldv/0IdIOzIOm+A89Q0utx+1cOBq72OHy8gpGb6MfncVFMoL2fjP652Ypgtr8qN9Ka/XOazkti
If+2Pzp7hLi92hRc9QMYexrV/nnFSQoWdU8TqULFUoZ3zTEC3F/g2yj+FhbrgXHGo5/A4O74X+lp
bY2XV47aSuw+DzcPt/EhMj2of7SA55WSgbjPMbmNX0rboenSIte2HRFW5Tr2W+qqkc/StixgkKdy
zGLoFx/xeTWdJkZKwyjqge2wJqws2upYEiThhC497+/mTiSuXd69eVUwKyqYp9SD2rTtNmF6TCgh
RM/dNsJOl+osxDVGcwvtWIVFF/Onlu5fu1NHXdqNEfzldKDUvCfii3L2iATTZyHwU9CALE+2eIA+
PIaLgnM11oCfUnYBkQurTrihvzz9PryCVkLxiqRmBVvUz+D4N5G/wvvKDS6t6cPCS+hqM482cbBs
n0R9fFLO4El62S9eH1tqOzO20OAOK65yJIsOpSE=


 
 
MIIGLDCCBRSgAwIBAgIEXcPjxDANBgkqhkiG9w0BAQsFADBAMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
CgwJVFJVU1QyNDA4MR0wGwYDVQQDDBRUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJVjAeFw0yMDA1MjYwNzE0
NTFaFw0yMzA1MjYwNzQ0NTFaMH8xCzAJBgNVBAYTAkRLMSkwJwYDVQQKDCBJbmdlbiBvcmdhbmlz
YXRvcmlzayB0aWxrbnl0bmluZzFFMB4GA1UEAwwXVG9iaWFzIEdyw7hubHVuZCBOaXNzZW4wIwYD
VQQFExxQSUQ6OTIwOC0yMDAyLTItMDgxNjE5MDQyNTI2MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8A
MIIBCgKCAQEA0jgGBXSEnMYBFS27RRTozPPB4uZmsNGth3l1PsC9X8tvK1IaH18J5AGr0dJwAZOA
7u4/CH38iyocdxuoYU+IdWSjEz2ivqyG4F7hs6oQ98a/777oX8a9U3+6uRsvLQasn8tDKQANE9RM
x5mXZUA2q2yYatN0QWi+17Gu5cYuWiSaZMJjxvpNhpQmh/6w3JI467rcwDp7nSmcfgwyTTg80v++
LCbFGqq75fk9f3Pgc9OjRS/W4lZ78Kfr1A4rCx5QU7MOJWuLi6IAsV0CxwuOAzsbd8/UCT7N2M/K
9WsrIpNuxQNZUEy9/M9Zzq/OZD71d/InGN8GXowU1n0Jc70zqQIDAQABo4IC7TCCAukwDgYDVR0P
AQH/BAQDAgP4MIGHBggrBgEFBQcBAQR7MHkwNQYIKwYBBQUHMAGGKWh0dHA6Ly9vY3NwLmljYTA0
LnRydXN0MjQwOC5jb20vcmVzcG9uZGVyMEAGCCsGAQUFBzAChjRodHRwOi8vYWlhLmljYTA0LnRy
dXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy1pc3N1aW5nMDQtY2EuY2VyMIIBQwYDVR0gBIIBOjCCATYwggEyBgoq
gVCBKQEBAQEFMIIBIjAvBggrBgEFBQcCARYjaHR0cDovL3d3dy50cnVzdDI0MDguY29tL3JlcG9z
aXRvcnkwge4GCCsGAQUFBwICMIHhMBAWCVRSVVNUMjQwODADAgEBGoHMRm9yIGFudmVuZGVsc2Ug
YWYgY2VydGlmaWthdGV0IGfmbGRlciBPQ0VTIHZpbGvlciwgQ1BTIG9nIE9DRVMgQ1AsIGRlciBr
YW4gaGVudGVzIGZyYSB3d3cudHJ1c3QyNDA4LmNvbS9yZXBvc2l0b3J5LiBCZW3mcmssIGF0IFRS
VVNUMjQwOCBlZnRlciB2aWxr5XJlbmUgaGFyIGV0IGJlZ3LmbnNldCBhbnN2YXIgaWZ0LiBwcm9m
ZXNzaW9uZWxsZSBwYXJ0ZXIuMCMGA1UdEQQcMBqBGHRvYmlhc25pc3NlbkBob3RtYWlsLmNvbTCB
lQYDVR0fBIGNMIGKMC6gLKAqhihodHRwOi8vY3JsLmljYTA0LnRydXN0MjQwOC5jb20vaWNhMDQu
Y3JsMFigVqBUpFIwUDELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoMCVRSVVNUMjQwODEdMBsGA1UEAwwU
VFJVU1QyNDA4IE9DRVMgQ0EgSVYxDjAMBgNVBAMMBUNSTDk4MB8GA1UdIwQYMBaAFFy7dWIWMpmq
NqC4mvtvpwxf8ArVMB0GA1UdDgQWBBQL1PrjeYfg7lq9sg5956aaXlBRFDAJBgNVHRMEAjAAMA0G
CSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQBdfh2M3j39MMYpJMejp4E8Z+3NneCVr3q8pdhUjvJtTIB7+toJFvzG
4DpFVl0FuK7BoFbAbgQKg7fm4Mk3nONlmEOX0l/Y24OXDKxCJn3xXbaIUWIMX5oMAOHigm7SrKTC
SvjBMGMjmm/vwo9b0XgoNaQU0Opc6vHEIpk3N4Ny5PulUYbvAY26eIsMdZo8emQBfNd8Ouw2xu/+
SHhJ+Ml1pt2TRHeiUXkJQugTpnLwWGx44diIs5CKfC8Oslp4Pdo0lT+cZapvgOHt9W1nekFymbSV
lQYXzboqLK6XvqUBktWZM99GugllKNnPnZiLrH8elHAWdra6hGEHtcmxo7eK
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