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Referat EFBUs Årsmøde d. 24. september 2022 
 

1. Frederik Marcher Jensen blev valgt som dirigent 
Pia R. Daugaard blev valgt som referent 
Stemmetællere: Nana Green og Benjamin Gohr  
 

2. BUS’ beretning for 2021 blev læst og suppleret mundtligt af formand Benjamin Gohr. Bl.a. 
understregning af vigtigheden af medlemskab, som på landsplan giver mange penge i tilskud fra 
Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF). 
Beretningen blev godkendt. 

EFBU Grindsted har fået 20.000, - i støtte fra EFBU til indretning og opstart af legestue i kirken i 2021. Der 
kommer 10-17 børn fra 8-12 familier, som ikke ellers kommer i kirken. Der er indrettet to rum, og de har også 
fået penge fra DUF’s Lokalforeningspulje. 
 
Rikke Dalum fra DUF fortalte om Frivillighed 
 
EFBU pilotprojekt v. Simon Holtti og Sofie A. Hansen (Stenum) 
Test af små ansættelser, som EFBU Børne- og Ungdomskonsulent, til støtte for det frivillige arbejde i vores 
lokalforeninger. 
EFBU har valgt at aktivere midler til små ansættelser eller frikøbsaftaler, til støtte for lokalforeningerne. EFBU 
betaler 50% af lønnen og lokalforeningen/menigheden betaler den anden halvdel (højest 12.000, - pr. 
person). Aftalen tager udgangspunkt i ét år, men kan forlænges højest et år mere, men da vil EFBU’s andel 
reduceres til 25% af lønandelen. EFBU står for lønkørslen og det administrative. Der afholdes regelmæssige 
møder med sekretariatslederen og der skal etableres en lokal mentorordning for ansættelsen. 
Sammen med Vesterkirken/VBU ansatte EFBU, Sofie Hansen i pilotprojektet d. 1. marts 2022 
 
Sofie: Det giver meget stor mening med ansættelsen i Stenum. Der var mange unge, som hun nu har fået 
samlet og aktiveret. De unge er delt op i mindre teams og har små arbejdsopgaver. Hun har fået tid til at være 
der for de unge. Sofie er glad for sin mentor. På landsplan har hun brugt tid af sin ansættelse på at arrangere 
EFBU Børnelejr i Nordjylland i sommer. 
Tre yderligere konsulenter er blevet ansat hhv.: 
Jonas Moberg og Theodor Gren i Rønne pr. 1/8 og Helgi Johannesen i Haderslev pr. 15.8. 
 

3. a. Godkendelse af årsregnskab 2021 
Pia Daugaard gennemgik regnskabet.  Der er indkommet 1.700.000 kr. (ca. 1 million fra DUF, resten 
er fra lejre, kurser, Børnebus og kursgevinst). Der er udgifter for 1.400.000 kr. (primært EFBU’s 
sekretariat, udgifter til lejre og kurser, Børnebus og IT.) Det giver et overskud på 281.138, - i 2021. 
Aktiver og Passiver blev gennemgået. Ingen spørgsmål til regnskabet. Regnskabet blev godkendt. 
 
b. Godkendelse af budget 2023 
Pia gennemgik hurtigt budgettet for 2023. Indtægter for 1.646.500 og budgetterede udgifter for 
2.312.000. Det giver et negativt resultat på 665.500, - Det er ok at kalkulere med et underskud, da 
EFBU har mange penge på kontoen, som gerne skal ud og arbejde. (Det store overskud er genereret 
fra salget af Rosenlunden i Odense.) 
Budgettet for 2023 blev godkendt. 
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c. Skift af revisor. EFBU foreslår ny revisor: RI, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab i Høje 
Taastrup, da den gamle revisor er gået på pension i år. Den nye revisor overtager hans gamle kunder. 
RI er godt kendt med DUF, så det er en fordel. 
Revisorskiftet blev godkendt. 
 

Projekt Børnebus v. Kristian Sloth 
Kristian fortalte meget spændende om hvordan bussen blev købt – en bekræftelse på ideen om bussen. Alt 
faldt på plads indenfor meget kort tid: Økonomi, materialer, ansættelse, garage, palle-reol og de første 
Børnebus-events. Sidenhen har bussen være med til 46 events overalt i Danmark. Der er indgået aftale med 
Blå Kors Familienetværket om besøg og en ny aftale med Norge, som ønsker at sende teams til Danmark for 
at række ud sammen med bussen. Der kan også blive tale om at sende teams fra Danmark til Norge. 
Bussen formidler kontakt og netværk mellem den lokale kirke og dem som besøger bussen. Netværket og 
kontakten skal gerne holde når bussen er væk igen. 
 
EFBU Thisted har fået 9.600, - kr. i 2021 til opstart af Girls Only. Det er en klub for piger (11-14 år) med 
indhold til både hoved, hjerte, hænder og mave. Den første onsdag i måneden inviteres hele familien til at 
spise med kl. 17.30, sammen med folk fra kirken, som også ønsker et spisefællesskab. 
Konceptet fungerer supergodt og kræver ikke alt for meget forberedelse. Der inviteres også gæster til at lave 
ting sammen med klubben. Hver gang startes med forfriskning og snak i baren. Baren er bl.a. blevet indrettet 
af midlerne fra EFBU og Thisted kommune som også støttede projektet. Der er pt. 6 piger i klubben. 
 

4. Valg til BUS.  
Katrine Møller Frederiksen, Emil Roswall, Kristian Sloth og Claus Thomsen blev valgt ind i BUS for to 
år. Der blev givet dispensation til 2 vakante pladser i BUS, da der ikke var stillet flere op. 
BUS består herefter af: 
Formand Benjamin Gohr, Næstformand Katrine M Frederiksen, Emil Roswall (Sekretær), Kristian 
Sloth (Børne repræsentant) og Claus Thomsen (Spejder repræsentant). 

 
Kort præsentation af Max Dag i Rønne v. Jonas Moberg og Theodor Gren 
Bornholms største legedag med over 60 gratis aktiviteter. Et samarbejde mellem Baptistkirken, 
Missionskirken (Evangelisk Frikirke Danmark) og Pinsekirken (Mosaik). 10.000 flyers delt ud i Rønne. 1.600 
børn deltog (med forældre: 3-4.000). 28. august - 5 timer kl. 13-17. 150-200 frivillige. God reklame for 
klubberne: Minimax (0-6 år) i Baptistkirken, SuperMax (0-5. kl.) i Missionskirken og J-Way (6-9. kl.) i 
Pinsekirken.  

 

5. Optagelse af nye lokalforeninger. Ingen nye 
 

6. Indkomne forslag. Ingen forslag 
 

7. Eventuelt. Ingen indslag 


