Referat af MBU’s årsmøde 21. august 2021
Drøftelse:
FU anbefaler Frederik Marcher Jensen som dirigent.
FU anbefaler Tobias Grønlund Nissen som referent.
Beslutning:
Årsmødet beslutter:
Dirigent: Frederik Marcher Jensen
Referent: Tobias Grønlund Nissen
Stemmetællere: Daniel Lundgaard og Inge (Sorø)
Antal stemmeberettigede: 13
Årsmødet dispenserer for, at dagsordenen er udsendt 10 dage for sent
Forretningsordenen er godkendt

2. Godkendelse af årsberetninger:
Drøftelse:
De respektive formænd præsenterer deres årsberetningerne.
Spejderrådsformanden har meldt afbud grundet sygdom, så årsberetningen for spejderrådet blev
ikke præsenteret mundtligt.
Beslutning:
Årsmødet godkender årsberetningerne.

3. Vedtægtsændringer:
Drøftelse:
Daniel præsenterer udkastet til nye vedtægter.
Generelt er ændringerne udtryk for en forenkling, da de gamle vedtægter var svært tilgængelige.
De foreslåede vedtægter er mere letforståelige og kortere.
Derudover indebærer vedtægterne forskellige substantielle forandringer. Bl.a.:
1. Rådene afvikles. Dette er resultatet af en lang proces om at indrette vores ledelse, så den
passer til den frivillighedskultur de unge lever i. BUS oplever, at unge i højere grad engagerer
sig i events og i mindre grad forpligter sig på langsigtede opgaver. I stedet for rådene gives der
mulighed for at oprette udvalg, som kan varetage enkelte opgaver og lign. Håbet er, at dette
gør det nemmere at rekruttere folk. Samtidig undgår vi, at vores organisation ikke afspejler
vores realitet.
I den nye organisation vil BUS bestå af FU, sekretariatsleder, fire repræsentanter, som
repræsentere Børn, unge, spejdere og samarbejdsudvalg.
- Thomas Baldur (Vadum) pointerer, at der er en slåfejl i teksten på side 6 i årsmødehæftet.
Den korrekte formulering fremgår i ændringsoversigten på side 15.
- Hannah Tinggaard (Vanløse) spørger ind til, hvilken ”platform” repræsentanterne står på.
Hvordan sikres det, at der er en ”finger på pulsen” i det lokale arbejde. Det er vigtigt, at folk
ikke kommer til at stå alene.
Herudover pointerer Hannah vigtigheden af ansvarsfordeling, særligt ift. aldersgruppen
mellem børn og teenagere.
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1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

3.
4.
5.

Beslutning:
Vedtægterne stemmes enstemmigt igennem, udover de fremmødte var der 9 positive
brevstemmer.

4. Godkendelse af årsregnskab 2020
Drøftelse:
Daniel præsenterer regnskabet.
Væsentlige pointer:
- Af de millioner investerede er der en umiddelbar kursgevinst på omkring 260.000 kroner. Vi
skal finde en model for, hvordan de penge kan komme ud og leve
- Vi har kun brugt halvdelen af initiativstøtten. Der er altså flere penge at søge.
- Der er en generel tendens til, at vi bruger færre penge end vi budgetterer med. Det er både
godt, fordi vi har mange penge, men skidt fordi vi godt vil have dem ud og leve.
Thomas Baldur (Vadum) opfordrer til, at vi i udarbejdelsen af en model for anvendelse af
kursgevinstmidler, ikke er berøringsangst eller bange for at videreinvestere dele af gevinsten. Der
er ingen skam i at forvalte penge fornuftigt.
Daniel erklærer sig enig, men understreger, at det er vigtigt at holde DUF-midler adskilt fra
kursgevinst, da vi ikke må investere DUF-midlerne.
Beslutning:
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2.

Afslutningsvis foreslår Hannah, at det skal være et krav, at repræsentanterne deltager på
lejrene på området, mhp. at sikre at man har kontakt til de respektive arbejdsgren.
- Pia bemærker, at der har været succes med regionale samlinger på børneområdet. Det har
været en god måde at skabe lokal forankring og dermed en god platform.
- Simon bemærker, at det er tanken, at han vil hjælpe repræsentanten med at skabe en form
for regionale samlinger eller lign. for at skabe en platform. Han vil altså arbejde tæt
sammen med repræsentanterne, så de ikke står alene.
- Hannah bemærker afslutningsvis, at telefonsamtaler er en langt bedre måde at
kommunikere på end mails.
- Kristian pointerer, at onlinemøder også bliver en større del af værktøjskassen fremover
Der skabes større overblik over lokalforeningers delegerede på årsmødet.
Fremover bliver det sådan, at lokalforeninger for delegerede efter størrelse, fremfor efter antal
arbejdsgrene. Derudover gives flere stemmer til lokalforeningerne, så magtbalancen mellem
lokalforeningsrepræsentanter og medlemmer i BUS rykkes, således at lokalforeningerne har
proportionelt flere stemmer.
Pia pointerer, at delegerede afgøres efter medlemmer, hvilket også tæller ledere.
Nye tidsfrister for indkaldelse, opstilling og lignende for at skabe større fleksibilitet.
Der gives mulighed for at årsmødet kan afholdes helt eller delvist elektronisk. Det
understreges, at dette ikke er et mål, men et last-resort.
Derudover indeholder vedtægtsændringerne fortsat, at vi fjerner paragraffen om, at alle
medlemmer af BUS og råd skal være medlem af en DDM-menighed.

Årsmødet godkender regnskabet.

Drøftelse:
Daniel gennemgår budgettet for 2022.
Væsentlige pointer:
- Vi budgetterer igen med et stort underskud (350.000kroner), da vi ønsker at få vores penge
ud og leve.
- Vi sætter 30.000 kroner mere af til lejre, da vi mener, at lejre er en vigtig del af vores virke.
- I stedet for at lave en helt ny ansættelse, har vi valgt at sætte Simon op i tid, så han har
tiden til at være foreningskonsulent.
- Der er sat flere penge af internationalt arbejde, da der håbes på at lave et internationalt
arbejde i samarbejde med efterskolen.
- Sammenlignet med budgettet for 2020 går vi udgifterne til sekretariatet fra at være 60% til
40% af de samlede udgifter. Vi forsøger altså at få en større del af pengene ud i landet.
Beslutning:
Årsmødet godkender budgettet.

6. Navneændring:
Drøftelse:
Daniel orienterer om BUS forslag. Forslaget er at ændre MBUs navn til Evangelisk Frikirkes Børn og
Unge (EFBU) betinget af, at DDM ændrer navn. Hvis DDM ikke skifter navn, sker der altså ikke
noget.
Fordi MBU i hele DDMs navneproces har opfordret MBUs medlemmer til at deltage aktivt i DDMs
proces, fremfor at MBU skulle tage stilling. Derfor er det BUS forslag, at vi skal følge den beslutning,
som DDM træffer.
Claus Thomsen (Stenum) påpeger at spejderne er glade for MS-spejdermærket. Han spørger derfor,
om der er holdninger til, at spejderne fastholder det logo.
Daniel siger, for egen regning, at han ikke ser i problem i, at spejderne fortsat kalder sig MSspejdere.
Thomas Baldur (Vadum) spørger ind til, hvilket af de foreslåede logoer der vil gælde.
Simon fortæller, at det vil være dem alle, afhængigt at publikationen.
Beslutning:
Årsmødet godkender forslaget.

7. Valg til BUS
Drøftelse:
Daniel orienterer om, at Katrine Møller Frederiksen har stillet op til næstformandsposten.
Derudover er Sofies opstilling ændret, således at hun kun stiller op for ét år.
Thomas Baldur (Vadum) spørger, om der er en juridisk udfordring ved, at Katrine stiller op efter de
vedtægter, som først er vedtaget i indeværende møde.
Simon understreger, at DUF ikke har en holdning til det, ud over, at de går meget op i, at vi
overholder vores egne vedtægter.
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5. Godkendelse af budget 2022

Sofie og Katrine præsenterer sig selv. Benjamin præsenterer sig selv via en teamsforbindelse.
Grundet sygdom kan han ikke deltage fysisk på mødet.
Beslutning:
Årsmødet godkender, at Katrine stiller op jf. de nye vedtægter. Kræver dette en dispensation,
gælder godkendelsen også som dispensation.
Årsmødet stemmer Lisbeth, Sofie, Benjamin og Katrine blev alle valgt ind. Alle stemmer for.

Drøftelse:
Der er ikke lokalforeninger, som har søgt om optagelse.
Kristian Sloth orienterer dog om, at der muligvis kommer en ny lokalforening næste år.
Beslutning:

9. Indkomne forslag
Drøftelse:
Der er ikke kommet indkomne forslag.
Beslutning:

10. Eventuelt:
Drøftelse:
Daniel holder en kort afskedstale.
Tobias takker Daniel for den store indsats.
Beslutning:

Løbende præsentationer af støttemodtagere, partnerstøtter og projekter:
-

Vanløse – Teressevarmere
Sorø – coronalejr, slushicemaskine, juleposer
Grindsted – juleposer og oppustelig fodboldbane
Stenum – Brownsea camp
Brighter
Børnebus
Stille Stunder
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8. Optagelse af nye lokalforeninger
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