MBU´s årsmøde
21. april 2018 i Saralystkirken, Århus

Program og dagsorden med bilag
Missionsforbundets Børn og Unge
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MBU’s Årsmøde 2018
Dagsorden:
1) Valg af dirigent.
2) Godkendelse af forretningsorden for årsmødet.
3) Årsberetninger forelægges til godkendelse. (Side 3-6)
4) Det reviderede regnskab fra 2017 forelægges til godkendelse. (Side 9)
5) Optagelse af nye lokalforeninger.
6) Budget for 2018 forelægges til godkendelse. (Side 9)
7) Orientering og drøftelse om tanker og drømme for medarbejdersituationen.
8) Diskussion omkring tidspunkt for afholdelse af årsmødet. (Side 9)
9) Valg. (Side 7-8)
10) Drøftelse om eventuel strukturændring for styrelsen anno 2019.
11) Drøftelse om Det Danske Missionsforbunds forslag til navneændring.
12) Indkomne forslag.
13) Eventuelt.

Dagsprogram:
9:30-10:00
10:00-10:15
10:15-12:30
12:30-13:15
13:15-15:15
15:15-15:30
15:30-17:00
17:00-17:30

Ankomst, check-in og morgenbuffet
Velkomst, bøn og lovsang
Årsmøde del 1
Frokost
Medarbejdermøde for hhv. spejderledere, ungdomsledere og lokale BUS-folk
Kaffepause
Årsmøde del 2
Bøn, lovsang og send off

Husk at alle skal tilmeldes dagen ved at sende en mail til dllundgaard@gmail.com senest d. 12/4
med navn, arbejdsgren og lokalforening.
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BUS – Årsberetning
Lad mig starte med at sige 2017 er ikke gået stille for sig. I et år hvor vi har arbejdet med flytning af
sekretariat, drøftelser omkring nye medarbejdere og samarbejde på tværs af diverse organisationer så
har I ude i det lokale arbejde været den klippegrund som vi har kunnet bygge videre på. Vi har i 2017
fået en ny formand og oplevet en del udskiftning i ledelsen, så jeres engagement og arbejde har været
afgørende for at vi har kunnet opleve børn og unge komme tættere på Gud. Derfor vil jeg sige et
kæmpe stort TAK til alle jer der har lagt energi, ressourcer og følelser vi vores arbejde, for uden jer
ville der ikke være et MBU. Det er vigtigt for mig at I ved hvor vigtigt jeres arbejde er, for de
ressourcer I giver til både lokalt arbejde og nationale projekter gør at vi i ledelsen i 2017 har kunnet
tænke store tanker uden at tage øjnene fra bolden – målet at føre børn og unge til et liv med tro, og
gennem vores arbejde give en række vigtige livskompetencer så de får et godt og solidt grundlag for at
kunne gøre en forskel i verden. 2017 har især været et år hvor vi har set hvordan et samarbejde på tværs
af organisationer giver os muligheden for at skabe endnu bedre muligheder for børn og unge end hvad
vi kan opnå alene. Derfor vil jeg gerne lige sætte ekstra fokus på bare nogle få stunder hvor vi især har
oplevet hvordan vi i MBU er Guds børn og gennem fællesskab udvikler os – både personligt, åndeligt
og socialt.
-

-

Spejdernes Lejr 2017 i Sønderborg har uden tvivl været et af årets højdepunkter hvor vi som MSspejdere kun var en lille del af de 37.000 deltagere, men alligevel – og på trods af regnvejret –
oplevede hvordan vi alle er en del af Guds store familie
SHIP som tidligere gik under navnet LEAD, men i 2017 blev til et fællesprojekt med
Baptistkirkens Børn og Unge der gør at vi i fællesskab kan fokusere på hvordan vi som Guds børn
udvikler os sammen så vi i fremtiden står med en række stærke ledere der kan hjælpe andre med at
finde vej i livet

Slutteligt vil jeg sige at 2018 allerede nu er på vej i en rigtig spændende retning. Vi forhandler endelig
aftale om placering af nyt sekretariat, vi har 1½ medarbejdere på plads der starter pr. 1/4 og får gennem
salget af vores bygning i Odense muligheden for at investere i fremtiden og drømme stort. Derfor håber
vi også at I har lyst til at drømme med os så vi sammen kan snakke om hvordan vi sikrer at MBU
fortsat kan være med til at føre børn og unge til tro i mange år ude i fremtiden.
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Ungdomsrådet – Årsberetning
I år 2017 har ungdomsrådet igen oplevet, hvor mange mennesker, der sidder omkring i det danske land,
som interesserer sig for teenagere og unge i Danmark. Rådet har bestået af Stine Schrøder og Marie
Pedersen fra Aarhus, Ditlev Davidsen fra Næstved, Jonathan Hadberg Stephansen, Simon Haugegaard
og Tobias Grønlund Nissen fra Vanløse. Ungdomsrådet har altså været et fuldtalligt råd, og det har
endda haft Marie med som ressourceperson fra start til slut. Det vidner om stor opbakning til vores
arbejde, og det er vi meget taknemmelige for.
Ungdomsrådet har i den sidste halvdel af år 2017 haft fokus på tre ting; Kommunikation, Vejledning og
Værdier. Arbejdet med bedre kommunikation er tosidet. Vi forsøger at oprette en
kommunikationsplatform gennem Facebook, hvor MBUere fra hele landet kan dele gode oplevelser,
erfaringer og råd. Konceptet er, at vi løbende vil dele, eller få nogen til at dele, en inspirerende
erfaring, men at der også vil være mulighed for, at alle andre frit kan dele udfordringer, spørgsmål eller
glæder. Således kan vi lære af hinanden og dele begejstring på tværs af landet. Den anden side af
kommunikationsfokusset handler om ungdomsrådets kontakt til de ungdomsansvarlige i de forskellige
MBU foreninger. Ofte har kommunikation fra ungdomsrådet til teenageledere gået gennem en lokal
BUS-formand. Her oplever vi dog nogle gange, at kommunikationen strander et sted. Derfor har vi
forsøgt at danne et overblik over, hvem der egentlig står for teenage- og ungdomsarbejdet i de
forskellige menigheder. Således kan vi kommunikere direkte til de aktive ledere.
Vores andet fokusområde er vejledninger. Vejledninger handler i bund og grund om, at vi gerne vil
gøre arbejdet nemmere for alle de mange frivillige, som knokler i MBU regi. Vi forsøger derfor at lave
køreplaner for vores lejre, så en ny lejrstab kan få et billede af, hvilke opgaver det er godt at have styr
på hvornår. Derudover forsøger vi at lave et overordnet MBU-årshjul, så vi har et overblik over hvilke
weekender, der er SHIP, lokale menighedslejre, årsmøde, lederweekender eller helt andre ting. Vi
håber, at sådan et overblik kan hjælpe både nationale og lokale ledere med nemmere at koordinere
arrangementer.
Det sidste fokuspunkt i vores arbejde er værdier. For et par år siden udarbejdede MBU nogle værdier,
som vi synes, det er vigtigt at genbesøge regelmæssigt. MBUs værdier er ikke tænkt som et regelsæt
eller retningslinjer, men nærmere udtryk for, hvilken kultur vi tror er god og sund for teenagere og
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unge i Danmark. Derfor genbesøger vi lige nu værdierne og bruger tid på sammen at snakke om de
forskellige cases, som blev udviklet i forbindelse med værdierne. Det tror vi kan styrke vores fælles
grundlag og hjælpe os pege hen imod MBUs formål, som blandt andet er at give kundskab i Guds Ord,
om kristen tro og om kristent liv.
Arbejdet med MBUs tre fokusområder er spændende og meningsfuldt. Vi tror selv, det kan være med
til at hjælpe både vores nationale arrangementer og de lokale foreninger. En stor udfordring vi dog har
oplevet i 2017, har været en tendens til at det er blevet sværere at finde folk til vores nationale lejre.
Selvom teenagelejren Crossroadz altid er nem at finde folk til, har vi udfordringer med alle vores andre
tilbud i ungdomsregi. ONE, SHIP og Platform, som alle er lejre vi kører sammen med baptisterne, har
vi ikke fundet stabsfolk til i år. Heldigvis er vores samarbejde med baptisterne efterhånden så godt, at
det ikke gør den store forskel om staberne har lige fordeling af baptister og missionsforbundere. Men
det kunne alligevel være dejligt at opleve, at MBU stadig støttede op om lejrene og ønskede at bidrage
til, at de blev til noget. Især sommerens Platform er stadig i spil, og kender i nogen som kan give en
hånd med, så er det aldeles eftertragtet!

Spejderådet – Årsberetning
I januar 2017 var der traditionen tro ledertræf, hvor der blev vidensudvekslet, lederudviklet, hygget og
nydt gensynet. På mange måder lignede det et traditionelt ledertræf, men for anden gang var det ikke
spejderrådet, der havde planlagt træffet. I 2015-16 var spejderrådet meget presset på manglende
medlemmer og havde svært ved at overkomme planlægning af ledertræffet. Heldigvis var der mange
lokale spejderledere, som trådte til og dannede SPOR, som er et organ ved siden spejderrådet, som
tager sig af nogle af de opgaver spejderrådet tidligere løste. Målet er stadig at få et fuldt spejderråd og
til årsmødet april 2017 blev Sanne Lysholm Christensen og Lisbeth Lykke Christensen valgt ind,
sidstnævnte som formand, de udgør sammen med Lasse Blaabjerg og Alexander Laugesen nu
spejderrådet. SPOR, med repræsentanter fra alle grupperne, fortsætter med udvalgte opgaver.
Spejdernes Lejr 2017 i Sønderborg var det store fælles. MS tog afsted som en gruppe under Billund
Kommune. Vi var 37 spejdere og ledere. Trods regnvejr var det en stor oplevelse at være med på så
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stor en lejr, med 37.000 deltagere, med de indtryk, muligheder for aktiviteter og oplevelse af at være
med i et kæmpe fællesskab.
Desværre måtte vi med udgangen af 2017 sige farvel til MS gruppen i Odense. Heldigvis har flere af
medlemmerne fra Odense valgt at blive ved med at lægge kræfter i MS, på landsplan og ved deltagelse
i lokalgruppernes arbejde.
Nogle af grupperne er udfordret af mangel på ledere, så det er en del af vores arbejde I 2018, hvor
vores fokusområde er vækst. Vi håber selvfølgelig også at blive flere spejdere.
Vi ser frem til arbejdet i 2018, som bliver fyldt med floklejr og vandretur i Norge.

Ad pkt. 2 – Forslag til forretningsorden for MBUs årsmøde
1. Alle mobiltelefoner og andre
elektroniske enheder sættes på
lydløs, og anvendes kun i en
grad, hvor det ikke forstyrrer
andre på årsmødet.
2. Indbudte gæster kan udenfor
dagsordenens punkter
overbringe korte hilsener. Øvrige
gæster kan gives ordet efter
dirigentens afgørelse og med
årsmødets accept. Alle talere
præsenterer sig med navn og
lokalforeningstilhørsforhold.
3. Dagsordenens punkter
optages til behandling i den
rækkefølge dagsordenen
angiver. Afvigelser herfra kan
kun ske med årsmødets
godkendelse.
4. Forslag, der ikke er på
dagsordenen, kan ikke optages
til forhandling med mindre
årsmødet godkender det.

5. Ingen kan få ordet uden
dirigenternes samtykke. Man får
ordet i den rækkefølge, det er
begæret - dog kan dirigenterne
fravige talerrækken for at give
lejlighed til en kort bemærkning,
som ikke må vare over et minut.
6. Forslag til dirigenterne fra
mødedeltagerne om
indskrænkning af taletiden eller
afslutning af debatten sættes
straks og uden diskussion til
afstemning. Kommer der nye
synspunkter ind i debatten, kan
denne åbnes igen.
Forslagsstillerne har ret til en
afsluttende bemærkning.
7. Begærer en taler ordet til
forretningsordenen, skal
dirigenterne straks give
vedkommende ordet.
Vedkommende skal ved
begæring af ordet oplyse, til
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hvilket punkt i forretningsordenen
ordet begæres.
8. Forslag af enhver art skal
afleveres skriftligt til dirigenterne.
9. Alle personvalg foregår
skriftligt. Alle øvrige valg foregår
ved håndsoprækning med
mindre en stemmeberettiget
forlanger skriftligt valg.
10. Dirigenten leder udpegelse af
stemmetællere, som foretager
stemmeoptællingen ved skriftlige
valg.
11. Tvivlsspørgsmål der ikke
afgøres af nærværende
forretningsorden afgøres af
årsmødet.
12. Der føres protokol over
beslutninger truffet på årsmødet.
Denne protokol underskrives af
dirigenten og referenterne.

Ad pkt. 9 a – Valg
Dispensation fra vedtægt §7 stk. 2 §12 stk. 1 og 3
Det har desværre ikke været muligt at finde nok kandidater til at kunne leve op til vores vedtægter,
derfor anbefaler BUS at årsmødet giver dispensation til vedtægterne med hensyn til, hvordan BUS
ledelse ser ud, hvor mange personer børnerådet består af, og valg af formand til ungdomsrådet på
årsmødet.
Konkret lyder dispensationen af §7 stk. 2 på at give tilladelse til at BUS ikke har en formand af
Børnerådet, og at Ungdomsrådet gives muligheden for at vælge deres repræsentant til BUS møderne
internt, så længe de ikke har en formand. Altså består BUS af Forretningsudvalget og formændene fra
de råd der har en formand samt en repræsentant fra Ungdomsrådet.
Dispensationen af §12 stk. 1 går på at give tilladelse til at børnerådet består af 0 personer.
Dispensationen af §12 stk. 3 går på at give tilladelse til at Ungdomsrådet konstituerer sig selv, da der
ikke er en kandidat til formandsposten.

Note til §12 stk. 2
Det har ikke været muligt at finde repræsentation fra hvert distrikt til de forskellige råd. Det er åbent
for alle lokalforeninger at opstille kandidater til de forskellige råd, og hvis vi ønsker at have en
repræsentation fra alle distrikter, er det nødvendigt at lokalforeningerne støtter rådene i dette. BUS og
rådene er meget villige til at snakke med potentielle kandidater til næste år, og er også villige til at
snakke om mulige føl-ordninger samt muligheden for at deltage som ressource-person.
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Forretningsudvalget:
Formand: Daniel Lundgaard, Vanløse (Genvalg)
Niels Peter Gubi, Aarhus (Fratræder uden for tur)
Jonatan Nissen, Vanløse (Ny valg 1 år jf. vedtægter)
Tobias Nissen, Vanløse (Ny valg 1 år jf. vedtægter)

Opstillet af BUS
Opstillet af Vanløse
Opstillet af BUS

Børnerådet:
Formand: Mette Sloth, Grindsted (Fratrådte efteråret 2017)
Matthias Elisøe, Rønne (Ikke på valg)
OBS Ingen kandidater
Ungdomsrådet:
Formand: Tobias Nissen, Vanløse (Modtager ikke genvalg)
Simon Haugegaard, Vanløse (Modtager ikke genvalg)
Jonathan Hadberg Stephansen, Vanløse (Ikke på valg)
Stine Schrøder, Aarhus (Ikke på valg)
Ditlev Davidsen, Næstved (Genvalg)
Opstillet af BUS
Marie Pedersen, Aarhus (Ny valg)
Opstillet af Aarhus
Frederik Marcher Jensen, Aalborg (Ny valg)
Opstillet af Aalborg
OBS Mangler formand
Spejderrådet:
Formand: Lisbeth Christensen, Grinsted (Ikke på valg)
Sanne Christensen, Grindsted (Ikke på valg)
Alexander Laugesen, Stenum (Modtager ikke genvalg)
Lasse Blaabjerg, Vanløse (Modtager ikke genvalg)
OBS 3 ledige mandater

Ad pkt. 9 b – Godkendelse af revisor
BUS foreslår fortsat anvendelse af: JL Revision, Hjallesevej 54 B, 5260 Odense
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Ad pkt. 8 – Diskussion flytning af årsmødet
På årsmødet for tre år siden blev vi enige om at holde vores møde væk fra stævnet i prøveperiode på tre
år. Dette er nu vores 3. årsmøde væk fra stævnet, og BUS ønsker derfor årsmødets input i forhold til
fremtidig afholdelse af årsmøder. Der er et ønske fra vores frivillige, som arrangerer en del af vores
nationale aktiviteter, om ikke at afholde årsmødet i løbet af foråret, da det konflikter med planlægning
af lejre og andre aktiviteter. En alternativ mulighed er at flytte årsmødet tilbage til Sommerstævne
ugen, det har dog også sineudfordringer da det er en uge som i forvejen er fyldt med andre vigtige
aktiviteter og møder. Vi har derudover tidligere været udfordret af at vi ikke har afholdt vores
medarbejdermøder, når vi har afholdt årsmødet på stævnet. Dog vil afholdelse i løbet af stævne-ugen
betyde at det ikke kommer til at koste en ekstra kalender dag for de flestes vedkommende.
Det var BUS intention at skabe et MBU døgn, hvor vi med stor opbakning kunne mødes, blive
udfordret, snakke med hinanden, afholde årsmøde og medarbejdermøder, hvilket til dels var planen
med at rykke mødet væk fra stævnet. Dette er desværre ikke lykkedes som BUS ønskede, og vi ønsker
derfor at tage årsmødet med i en dialog omkring placeringen af fremtidige årsmøder som
forhåbentligvis kan vejlede BUS til at tage den rigtige beslutning omkring fremtidigt tidspunkt for
afholdelse, og hvorvidt vi skal prioritere et døgn eller vende tilbage til en-dags møder.

Ad pkt. 4 & 7 – Godkendelse af regnskab 2017 og budget 2018
Vi er for tiden i gang med en mange spændende projekter og udvikling af MBUs arbejde, der blandt
andet omhandler medarbejderskifte og overvejelser omkring investering af provenu fra et fremtidigt
salg af Rosenlunden 17. Dette betyder naturligvis at vi har en række overvejelser omkring fremtidig
budgettering som vi ønsker at diskutere vores kommende medarbejdere, Pia og Simon. Pia og Simon
starter desværre først til april, så vi har desværre ikke mulighed for at vedhæfte et endeligt budget eller
det reviderede regnskab. Dette betyder at disse ikke bliver medsent i dette årsmødeskrift, men vil blive
eftersendt kort inden årsmødet.
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