
 

Referat - MBU’s årsmøde lørdag den 14. september 2019 i Grindsted    
 
 

1) Velkomst og bøn ved MBU’s formand Daniel Lundgaard. 

 

2) Andagt ved Simon Holtti, lovsang ved Kristian S. 

 

3) Valg af dirigent  

Joachim MJ blev godkendt som dirigent. 

Simon H, valgt som referent. 

Isak G og Julie S, valgt som stemmetællere 

Stemmetællerne registrerede, 25 stemmeberettigede repræsentanter. 

Dirigenten konstaterede at dagsorden ikke er udsendt rettidigt.  

Dagsorden blev godkendt.  

Forretningsordenen gennemgået og godkendt. 

Thomas B, Vadum: Spurgte hvad pkt. 7. i forretningsordenen betød. Tobias N og Jonatan N, FU: Forklarede at, hvis en 

repræsentant stiller spørgsmål ved forretningsorden, så skal spørgsmålet behandles og afgøres med det samme. 

 

4) Præsentation af årsberetninger 

BUS - v. formand, Daniel L 

Daniel gennemgik BUS’ årsberetning. Udfordringer der blev nævnt er, manglende repræsentanter i rådene, 

manglende frivillig i vores lejre. Udfordrer BUS til at evaluere hvad der lykkes/ikke lykkes og hvordan frivilligheden kan 

styrkes. 

Årsberetningen blev godkendt 

Ungdomsråd - v. formand, Jonathan S 

Fokus har været på lejre og kurser, Jeremias, SHIP og Crossroadz. Indledte året med en weekend sammen, til at 

inspirere og udfordre hinanden, tænke visioner og lægge planer for teen og unge. Der var ikke en skriftlig 

årsberetning. Godkendt 

Spejderråd - v. formand, Lisbeth L C 

Der er fire spejdergrupper tilbage, Grindsted, Tylstrup, Stenum og Vanløse. Alle grupper mødes regelmæssigt til lejre 

og events, hvilket er lettere da der kun er fire grupper tilbage. De arbejder i spor, hvilket betyder at flokledere, trop-

ledere mødes på tværs af lokalgrupperne. Godkendt 

 

5) Præsentation af Jeremias - Jonatan N 

Jonatan understregede at Jeremias giver mening. Jeremias er MBU’s ledertræning for unge i ”gymnasiealderen” eller 

post folkeskole (17- 22 år). Jeremias er for unge der vil lidt mere med deres trosliv og lære mere, og deltagerne fra 

MBU og BBU er meget motiverede til at lære. Der bliver afholdt 5 weekender i løbet af et år. Mange af MBUs unge 



 

ledere og frivillige, som stiller op ved vores lejre og events, er tidligere deltagere i Jeremias. Årets Jeremias har været 

præget af en dyb og vigtig undervisning (Gunni Bjørsted underviste bl.a. om hvordan man bruger/læser Bibelen) og 

mange gode samtaler. 

Nyt hold starter næste skoleår (Primo september 2020), man kan læse mere på Jeremias ledertrænings facebookside. 

Vi vil meget gerne have at de lokale ledelser er med til at rekruttere nye deltagere til næste kursus. 

• Kristian S, Grindsted: Takkede for Jeremias da det er meget værdifuldt for vores teenagere. Han spurgte om 

kursusweekenderne kunne være i både lige og ulige uger, i stedet for kun i lige uger og hvordan kan man udfordre 

de unge til at byde ind i den lokale menighed, med det de har lært under weekenderne. Jonatan N, FU: Der bør 

være lokale mentorer til alle deltagere, som vil hjælpe de unge til at tage aktivt del i arbejdet i deres 

hjemmemenighed. 

• Tove FL, Aabenraa: Takkede for kurset og ville vide hvornår næste kursus dato er. Jonatan N, FU: primo 

september 2020. 

6) Diskussion om idéen og snakken om en sammenlægning mellem MBU og BBU. Bilag 1. 

Daniel L, FU indledte med tankerne bag ved en potentiel sammenlægning. 

Det vigtigste i denne indledende proces, er dialogen vi har internt i MBU, så vi får grundigt afdækket hvilke tanker, 

idéer og overvejelser der er i vores lokalforeninger i forhold til det materiale, der er blevet udsendt tidligere i år. 

Strukturen for gruppesamtale- og diskussion efterfulgt af en samtale i plenum: 

• ”Bikuber” (gruppesamtale) 

o Visionen og drømmen - hvorfor? 

o Det praktiske - hvordan? 

o Udfordringerne - hvilke? 

• Processen - de næste skridt 

Feedback fra gruppesnak om vision og drømme: 

• Lasse B, Vanløse: Konstaterede at der er en vis forskel på MBU/BBU, men at samme udfordring, med forskellige 

kulturer, traditioner mm., gør sig også gældende internt mellem de lokale MBU-foreninger. 

• Philip F, Aalborg: Takkede for det grundige arbejde, men han mente dog at det er for tidligt til en 

sammenlægning; tiden er ikke moden. Sammenlægningen er betinget af og knyttet til DDM’s og BiD’s relation. 

Der er stor respekt i samarbejdet mellem BiD/DDM, når det gælder præster, ledere i lejre, kurser, stævner, hvilket 

er meget værdifuldt og værd at værne om. Vi ville muligvis sætte det gode samarbejde overstyr ved at 

fremskynde en sammenlægning før vi er klar til det.    

• Kristian S, Grindsted: Spurgte hvorvidt vi får mere ud af at være sammen om tingene, end at samarbejde om 

tingene. Hvad er gevinsten ved det? 



 

• Rubin F, Aalborg: Konstaterede at lokalforeningerne er medlem af en landsforening, MBU, og på det plan kan det 

sagtens kan være en fordel med en organisatorisk sammenlægning, der fungerer som paraplyorganisation. 

• Thomas Br, Vadum: Vadum MBU, udtrykte modvillighed og skepsis overfor en sammenlægning, baseret på 

udtalelsen: ”MBU’s lejre er meget bedre end BBU’s lejre”. Det tværkirkelige samarbejde er vigtig, og har samtidig 

en stor signalværdi overfor omverdenen, og derfor vigtig at fastholde. Et lysende eksempel er Sommerstævnet, 

som et tværkirkeligt projekt, og det tværkirkelige, økumeniske samarbejde ville i praksis ophøre ved en 

sammenlægning. Det tværkirkelige samarbejde er en meget vigtig værdi for DDM. Det er super godt at man 

samarbejder, gerne mere, men mener ikke at tiden er moden til en sammenlægning. En sammenlægning vil være 

et pres på moderkirkerne, og at sige noget andet er en illusion. 

• Pia D, Sorø: Mente at de to organisationer supplerer hinanden godt og ville kunne bidrage med forskellige styrker 

og ressourcer. MBU er f.eks. stærke på lejre. BBU er meget stærke på Internationale projekter. 

• Sofie B, Vadum: Understregede at tværkirkeligt arbejde er vigtigt, og at det er et vigtigt signal at sende, at vi 

ønsker ar samarbejde bredt. 

• Lisbeth L C, BUS: Påpegede at vi (MBU) ikke er knyttet til DDM rent juridisk. Hvilket tilknytningsforhold vil da være 

det vigtigste i en krisesituation, vil det være overfor den nye B&U organisation eller den lokale menighed? BBU-

spejderne er ikke en del af BBU, hvad vil der ske i forhold til spejderne i forbindelse med en sammenlægning? 

• John N, FBR: Udtrykte at forbundsrådet har stor respekt for det arbejde der udføres i MBU (Ledelse) og som 

DDM’s nærmeste og vigtigste samarbejdspartnere, så vil man respektere det MBU beslutter i denne proces. 

Internt i DDM tales der dog ikke om en sammenlægning, men der fokuseres på samarbejdet.  

John udtrykte at, ”det skurrer i ørene” at BBU skulle være meget bedre til International mission, og at der 

igennem en sammenlægning skulle opstå muligheder der ikke allerede eksisterer, da der er rig mulighed for unge 

at engagere sig i DDM’s missionsarbejde.  

• Thomas B, Vadum: Understregede at der er er ledige pladser i alle missionsudvalg, til en repræsentant fra MBU; 

så der er rig mulighed for MBU at engagere sig i International Mission. 

• Henrik D, Grindsted: Mente at sammenlægningsprocessen er startet forkert, og at det virker som om beslutningen 

er kommet rigtig langt, eller alt for langt. Årsmødet skulle have været inddraget meget tidligere i denne proces. 

Hvorfor blev det ikke drøftet ved sidste årsmøde? Vil denne samtale og diskussion skabe uenighed eller splid 

mellem os? Henrik konstaterede at en sammenlægning vil skabe problemer, på grund af de forskelle der er 

mellem vores værdier og teologi. Årsmødet er den højeste myndighed og samtale om sammenlægning skal forbi 

årsmødet før der træffes beslutninger. Henrik afsluttede med at understrege at han ikke tror på en 

sammenlægning.  

• Tobias N / Daniel L, FU: Mente at det er en misforståelse at processen er kommet for langt. Vi er stadig helt i 

begyndelsen af denne proces; en sammenlægning vil kun kunne lade sig gøre ved at årsmødet beslutter, at det er 

den vej vi skal gå. BUS kunne ikke have været tidligere ude. Det Henrik efterlyser, er netop den proces vi har nu. 

BUS er ikke længere fremme i denne proces. 

• Kristian S, Grindsted: Udtrykte en vis frustration over at BBU er meget længere fremme i den måde de tænker og 

taler om en sammenlægning - for dem lyder det som om det allerede er besluttet. 



 

• Tove L F, Aabenraa: Markerede at de er positive overfor processen, men bekymrede for de praktiske, teologiske, 

kulturelle konsekvenser ved en sammenlægning. 

Det praktiske hvordan? v. Daniel L: 

Fortalte at der vil være muligheder for at effektivisere organisatoriske (interne) procedurer (DUF-ansøgning, 

årsregnskab mm). Det skal dog ikke være tanken om et fornuftsægteskab, der skal være dét der motiverer en evt. 

sammenlægning. Vi tror dog alligevel, at det vil kunne styrke arbejdet. Det har været vigtigt for BUS, at MBU er gået 

ind i disse overvejelser, ud fra en styrkeposition; nemlig at det går rigtig godt for vores organisation. 

Ser I nogle (praktiske) muligheder ved en sammenlægning? Øget samarbejde? 

• Isak G, Vanløse: Spurgte om der er yderligere muligheder for lokale samarbejdsmuligheder, før vi taler om en 

sammenlægning? 

• Henrik D, Grindsted: Ønskede at vi øger samarbejdet. Kan der etableres fælles planlægningsgrupper på tværs af 

BBU/MBU både lokalt og nationalt. 

• Philip F, Aalborg: Fortalte om samarbejdet omkring kristendomsklassen (Confi-arbejde) i Aalborg, hvilket er et 

tværkirkeligt- og inter-kirkelige samarbejde i Aalborg og fungerer, fordi rammerne er besluttet på forhånd (af 

Philip og til dels Thomas B) og så køber alle andre ind på den færdige pakkeløsning. 

• Nana G, Osted: Understregede at DUF og de tilskud og støtte vi får derigennem, er vigtige og ville kunne styrkes 

ved en sammenlægning, det samme gælder vores administration af f.eks. refusioner, regnskaber mm. 

Bekymringspunkter er bl.a.: Hvordan sikrer man forankringen tilbage til vores moderkirker, når vi nu ikke er 

juridisk bundne til dem? Teologiske forskelle: Dåbs spørgsmål? Ville manglen på frivillige blive afhjulpet eller 

forstærket ved en evt. sammenlægning? 

• Kristian S, Grindsted: Spurgte hvorvidt det er manglen på frivillige og kandidater til råd og udvalg der motiverer til 

en sammenlægning? Ville denne mangel blive forværret eller afhjulpet af, at landsorganisationen kommer 

”længere væk” eller afstanden opleves som større mellem lokalforeninger og landsorganisationen.  

• Henrik D, Grindsted: Opfordrede til at gøre alting på en helt anden måde, en ny måde (ny struktur i ledelse, råd 

mm), så vi ikke ”behøver” at gå igennem en sammenlægning. 

• Tobias N, FU: Fortalte at det er netop det Spejderrådet har arbejdet på, med deres ”omstrukturering” (spor 

arbejde). 

• Thomas B, Vadum: Spurgte om der er nogle foreninger der er positivt indstillet?  

• Tove L F, Aabenraa: Tilkendegav at de er positive og at de havde nævnt det tidligere. 

• Nana G, Osted: Nævnte at de i Osted nok er i ”ligeglade” gruppen. 

• Simon H, MBU: Tilkendegav at MBU Frederiksværk er positivt indstillede. 

• Jonatan N, FU: Udtrykte begejstret for en sammenlægning, da der er ressourcer, mandskab mm, der vil kunne 

supplere de respektive organisationer. Man kunne forestille sig konsulenter til at tale og undervise om frivillighed. 

• Henrik D, Grindsted: Spurgte om vi ikke hellere skulle styrke MBU lokalt og nationalt ved ansættelse af en MBU-

præst, flere ressourcer kan tilføres det nationale arbejde ved at vi bruger flere midler på ansættelser. 



7) Valg om ændringer af vedtægter. Bilag 2, 2.1, 2.2, 2.3.

Jonatan N, FU, introducerede vedtægtsændringspunktet og gennemgik punktet ved at tage udgangspunkt i

ændringsoversigten i bilag 2.3.

• Rubin F, Aalborg: Spurgte om det er et problem at ansatte kan vælges ind i en bestyrelse eller råd; vil dette kunne 

ske ved en ændring af §21.5? Ville en ansat i sekretariatet kunne stille op som formand?

• Jonatan N, FU: Svarede, ja til dette og at alle beskrevet i §15.6 (Lokalforeningernes repræsentanter, BUS, rådene, 

ansatte i MBU, menighedsansatte præster, den lokale BUS-formand, inviterede gæster) vil kunne opstille, hvis de 

også er medlemmer af MBU jfr.: §21.7 (§21.6 i de foreslåede nye).

• Pia D, Sorø: Spurgte hvorvidt det ville være muligt at lave en grundlæggende revidering af råd- og 

udvalgsstrukturen i MBU arbejdet og måske arbejde mere i ”spor-modellen” eller at alle valgte ledere til BUS, skal 

varetage alle MBU’s tre arbejdsgrene. At man ser samlet på at løfte en hel lokalforening, uddanne alle ledere,

mm. Dette kunne afhjælpe en ”silo-tænkning”, hvor det kun er enkelte personer eller råd der ivaretager deres 

egen arbejdsgren og dennes interesser.

• Mirjam N, Sorø: Spurgte hvorvidt vi kan strukturere MBU (nationalt), så de minder mere om, hvordan 

lokalforeninger fungerer i praksis. At et BUS består af repræsentanter for de forskellige arbejdsgrene eller -spor.

• Kristian S, Grindsted: Mente ikke at det er hensigtsmæssigt at alle kan stille op uden at man repræsenterer en 

lokalforening. Der skal være en lokal verificering af alle der stiller op. Opstillingen må dog gerne ske så sent som 

muligt.

• Nana G, Osted: Bakkede op om forslaget, men ønskede en kort opstillingsfrist, på ca. én uge før årsmødet, for at 

sikre at kandidaten overholder alle krav. Nana spurgte om rådsmedlemmer skal have stemmeret, da man 

stemmer meget sjældent i råd? Nogle lokalforeninger, pga. kommunale regler, har sat aldersgrænsen for 

medlemskab til 25 år, hvilket er en udfordring, da disse lokalforeningerne ikke registrerer medlemmer over 25 år

– selvom de ville være gyldige medlemmer i forhold til DUF’s aldersgrænse på 30 år. Den kommunale, lokale 

aldersgrænse for medlemskab er også et problem fordi man skal være medlem lokalt for at stille op til BUS på 

landsplan.

• Tobias N, FU: Understregede at rådene og BUS kun har det mandat som man har fået af årsmødet, så der ville 

aldrig kunne træffes afgørelser eller beslutninger, der overskrider mandatet fra årsmødet.

• Kristian S, Grindsted: Spurgte om den der opstiller som Børnerådsformand, også er den der kan eller skal 

rekruttere medlemmer til rådet?

• Jonatan N, FU: Svarede, at det ville være et samarbejde mellem BUS og formanden i det pågældende råd. BUS ville 

være meget glade for alle forslag til rådsmedlemmer.

• Thomas B, Vadum: Understregede at hele §13 i vedtægterne, kan slankes og rettes til så det er lettere at forstå. 

Måske skulle der tilføjes til §12.3 ”… dog har BUS mulighed for at udpege de resterende medlemmer… som kan 

fungere indtil næstkommende årsmøde, hvor vedkommende kan opstilles.”



 

8) Godkendelse af regnskab 2018. Bilag 3. 

Daniel L, formand: præsenterede årsregnskabet. 

Årsregnskabet viser et overskud på 2.590.991, - på grund af salget af Rosenlunden. Det reelle tal for året er et 

underskud på 172.722, - Daniel gennemgik indtægter og udgifter. 

Ingen spørgsmål eller kommentarer 

Regnskabet blev godkendt 

 

9) Godkendelse af budget for 2019 og 2020. Bilag 4. 

Daniel Lundgaard, formand: præsenterede og gennemgik budgetterne for 2019 og 2020 

• Kristian S, Grindsted: Spurgte hvad posten ”Internationale udgifter” er beregnet til.  

• Daniel L, FU: Svarede at posten er beregnet til brug på internationale aktiviteter, udsendelse af volontører og 

deltagelse på konferencer. 

• Tove L F, Aabenraa: Spurgte om unge kan komme ud som volontører til vores missionsfelter. Burde der ikke 

informeres mere om dette? 

• Tobias N, FU: Svarede at der er flere muligheder for unge at blive volontører. Der er pt. behov for engelsklærer i 

flygtningelejr i Thailand. Der er typisk i samarbejde med DDM’s missionsudvalg og de behov der måtte være. 

• Lilian R, Thisted: Spurgte om der er støttemuligheder til alle der rejser til DDM missionsfelter, for at arbejde med 

børn og unge; selvom man ikke er MBU/DDM’er?  

• Tobias N, FU: Bekræftede at der er støttemuligheder for alle. 

• Jonatan N, FU: Mindede om at det er op til årsmødet hvis der skal afsættes yderligere midler til mission, så vil 

denne forøgelse blive tage med i budgettet. 

• Rubin F, Aalborg: Mente at punkt 7 i budgettet (”Stille stunder” og ”Max dag”) bør i stedet være ansøgninger man 

skal tage stilling til hvert år. 

• Lilian R, Thisted: Orienterede om at de har fået tilskud via kommunens §18 puljen, og mindede om at der er støtte 

at hente i kommunerne. 

• Philip F, Aalborg: Spurgte hvad forøgelsen af budgetposten ”Ny ansættelse + stillingsopslag” skal bruges på, 

udover en forøgelse af Simon Holttis ansættelse? Er der plads til yderligere (projekt)ansættelser? 

• Daniel L, FU: Svarede at det endnu ikke er afgjort om Simons ansættelse kan opjusteres, da det afhænger af hvad 

DDM beslutter i efteråret (nov.).  

• Jonatan N, FU: Oplyste at der er en lejr støttepulje på 10.000, - man kan søge, til både børne- og ungdomslejre. 

Budgetterne blev godkendt. 

 

10) Godkendelse af investering i Lejrbygning på Efterskolen Lindenborg. Bilag 5. 

Tobias N, FU, præsenterede forslaget om at reservere 1 mio. til byggeriet af et lejrsted på Lindenborg. 



 

Efterskolen flyttede til nye rammer, lejrstedet Kilden blev solgt, Godthaabskirkens bygning og MBU’s sekretariat på 

Rosenlunden blev solgt. Det har frigjort ressourcer, hvoraf nogle ville kunne bruges på byggeri af et nyt lejrsted på 

Lindenborgs område. 

Der ligger et nyt udkast til et lejrbyggeri, det er dog ikke godkendt af kommunen på nuværende tidspunkt. 

Det nye lejrsted vil bestå af, 20 værelser, 80 sengepladser, to mødesale på 175 m2 plus køkken og ekstra 

toiletfaciliteter.  

• Lasse B, Vanløse: Spurgte om det har været til diskussion hvad de 2,5 mio. fra salget af ”Rosenlunden” skal bruges 

til?  

• Tobias N, FU: Svarede, at det ikke har været til diskussion endnu. 

Hvilke visioner er der eller hvad kan vi bruge lejrstedet til? 

• Julie S, Vanløse: Spurgte hvorvidt der vil være en differenceret leje i forhold til om man er medlem af en af 

organisationerne i ejerkredsen eller ikke? Skal driften gå i nul?  

• Tobias N, FU.: Svarede at det ikke er besluttet på nuværende tidspunkt. Lejrstedet skal ikke gå med overskud. 

• Thomas B, Vadum: Opfordrede til at man bør begrænse hvilke typer fester der må udlejes til, så der ikke er fester 

med voldsomme udskejelser eller stik imod vores værdigrundlag eller efterskolens reglement. 

• Frederik M J, Aalborg: Udtrykte bekymring ved flermandsværelser.  

• Sofie B, Vadum: Spurgte om lejren kunne bruges under Crossroadz?  

• Tobias N, FU: Bekræftede, at det vil kunne lade sig gøre. 

• Thomas B, Vadum: Spurgte om hvilke tilkørselsforhold der vil være?   

• Tobias N, FU: Svarede at tilkørselsvejen fra den nuværende p-plads vil blive udvidet. 

• Tove L F, Aabenraa: Spurgte om byggeriet kan udvides?  

• Tobias N, FU: Afviste at det kan lade sig gøre. De byggefelter der er tilgængelige på området, vil være fuldt ud 

benyttet. 

• Thomas B, Vadum: Foreslog at der i forbindelse med menighedslejre kunne medbringes campingvogne, så også 

større menigheder kan holde menighedslejre på lejren. Hvis det er en mulighed, så bør man lave en permanent el 

løsning på pladserne nærmest lejrbygningen. Er der et prisestimat for hele projektet? 

• Tobias N, FU: Bekræftede at det ville være en mulighed at benytte det grønne område til campingvogne. Det 

foreløbige budget for byggeriet er ca. 11-12 mio. 

Er der specifikke krav? 

• Lisbeth L C, BUS: Spurgte hvilken type køkken der vil være? Er det køjesenge på værelserne? Tobias Nissen, FU: 

Svarede at det bliver et let, lille funktionelt køkken. Planen er at det skal være 4 enkelt senge på værelserne. 

• Lilian R, Thisted: Ønskede at der måtte være en scene i en af salene. Hun spurgte også om der vil være et 

aktivitetsområde? Hvis der ikke er det, så er der jo ikke så gode faciliteter. 



 

• Thomas B, Vadum: Påpegede at en af de store sale skal bruges som spisesal, med stole og borde. Så, det vil ikke 

være aktuelt at kunne slå de to sale sammen under en lejr. 

• Lasse B, Vanløse: Efterlyste en legeplads, og et segl over gårdspladsen. Hvad er underlaget i gården? Tobias N, FU: 

Svarede at der vil være en flisebelægning. 

• Kristian S, Grindsted: Spurgte hvad lejen bliver for en uges leje? Tobias Nissen, FU: Svarede at den bliver ca. det, 

der svarer til lejen af Lindenborg, uden de store lokaler (jfr. med det Børnelejren betaler, ca. 25.000 kr.) 

• Kristian S, Grindsted: Spurgte om hvem der vil være ejere af lejrbygningen? Hvordan ville ejerforholdet blive 

påvirket, hvis vi sammenlægges med BBU? Tobias Nissen, FU: Svarede at det er noget vi skal se nærmere på. Det 

er endnu ikke afgjort hvordan ejerforholdet vil være juridisk/i praksis. 

• Frederik M J, Aalborg: Spurgte om hvad det er vi skal stemme om? Vil der være flere stemmerunder, når der 

kommer flere og mere konkrete detaljer? Daniel L, FU: Svarede at der ikke vil være flere stemmerunder. Der skal 

stemmes om MBU skal reservere penge til at investere i projektet, og så vil BUS vurdere om et endeligt forslag 

lever op til de krav vi har snakket om, såfremt projektet ikke har ændret sig markant i forhold til hvad vi har 

snakket om i dag.  

Forslag om investering i lejrbygning godkendt med 16 Ja; 2 Nej; 5 blankt 

 

11) Valg til BUS og råd 

Der blev stemt om der kunne gives dispensation ved følgende forhold: 

- Ungdomsrådet vil gerne øge antallet af medlemmer til 6 medlemmer i stedet for 5.  

- At der ikke er et børneråd 

- At forretningsudvalget (FU) kun består af 2 medlemmer. 

Der blev givet dispensation ved alle forhold 

 

Forretningsudvalget: 

1. Tobias Nissen, Vanløse (Ny valg), Opstillet af BUS 

Tobias præsenterede sig selv og har siddet i MBU’s ledelse i over 8 år. Tobias læser statskundskab, men er på 

barsel. Leder ungdomsarbejde i Vanløse og er engageret i ledelsen af Crossroadz. 

Valgt med 22 Ja; 1 Blank 

 

 

Ungdomsrådet: 

1. Sofie Baldur, Vanløse (Ny valg), Opstillet af BUS 

Sofie Baldur er tilknyttet Vanløse og vil gerne stille op som formand til ungdomsrådet. 

Valgt med 22 Ja; 1 Blank 



 

2. Isak Guttesen (Ny valg), Opstillet af BUS 

Isak, Vanløse, er engagerede i Crossroadz arbejdet, og en del af Vanløse. Vil gerne være med til at organisere og 

lede arbejdet MBU /UR 

Valgt med 22 Ja; 1 Blank 

3. Carla Gjerlev (Ny valg), Opstillet af BUS 

Carla, Vanløse, Har været en del af MBU’s lejre og vil gerne byde ind med organisering af lejre og kurser i regi af 

ungdomsrådet.  

Valgt med 21 Ja; 2 Blanke 

4. Benjamin Gohr (Ny valg), Opstillet af BUS 

Benjamin er fra Grindsted, volontør på Lindenborg og har været aktiv i MBU det meste af hans liv. 

Valgt med 22 Ja; 1 Blank 

Spejderrådet: 

1. Lisbeth L Christensen, Grindsted, formand (Ny valg), Opstillet af Grindsted 

Lisbeth har besluttet at tage 2 år mere, så arbejdet med spor vil fortsætte. Lisbeth er spejderleder og lokal bus-

formand i Grindsted. 

Valgt med 21 Ja; 2 Blanke 

12) Optagelse af nye lokalforeninger: Ingen nye foreninger 

Indkommende forslag: Ingen indkommende forslag 

Eventuelt: 

• Tobias N, FU: Spurgte om hvilket tidspunkt på året, årsmødet skal afholdes?  

Tove L Fruelund, Aabenraa: Svarede at det har været rigtig godt at kunne være med, da hun ikke deltager på 

sommerstævnet. 

Lisbeth L C, BUS: Mente ikke at det skal tilbage til sommerstævnet. 

• Lilian R, Thisted: Der må meget gerne være en præsentationsrunde i begyndelsen af årsmødet. 

• Tove L F, Aabenraa: Mindede om at der skal være adresse på invitationen til årsmødet. 

• Nana G, Osted: Oplyste om at Agape har et kursus om det ”Gode samarbejde” på Fyn, som kan udfordre os i 

arbejdet med temaet. Hvem vil komme med?  

Hun påpegede vigtigheden af at inddrage børn og unges forældre i informationsloopet’ så vi sikrer at 

forældre eller baglandet er velinformeret om det deres børn og unge er tilmeldt, og engageret i. Faren ved 

ikke at gøre det, er at informationen kun når frem til børnene og ikke kommer videre til forældrene. 

Hun opfordrede ledere i lokalforeningerne og nationalt at deltage i et Arrow kursusforløb. (Alder: 25-45) 

• Pia D, MBU: Oplyste om det kommende Børne-medarbejder træningsdag i Kirken i Kulturcenteret, Drejervej 

den 21. september. 



 

Afsluttende bøn 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Dirigent, Joachim Marcher Jensen  Referent, Simon Holtti 


