Referat lederskabsmøde 147
Fredag, den 7. sept. 2018 kl. 09.00 – 11.00
På skype
Mødeleder: Peter Sode Jensen
Referent: Anika Follmann
Til stede: David Laadahl Mortensen, Elisa Wejse, Merete Kristiansen, Ole Bacher Mogensen,
Peter Sode, Ruben Daalsgaard, Anika Follmann
Afbud: Jan Korsholm, Henrik Kildahl, Martin Drengsgaard
Dagsorden er markeret efter (O)rientering; (D)røftelse eller (B)eslutning.

Bøn ved Peter Sode
Ad 1) Orientering ved generalsekretæren, se bilag
I.
Det drøftes, om der skal være en udvidet repræsentantskabsdag forud for
repræsentantskabsmødet
II.
Ruben orienterer om kommende stabs- og organisationsudvikling i forbindelse med et
par opsigeler på frivillig stab, der giver anledning til omstrukturering
III.
Henvendelse fra SommerOase deltager, vedr. Seminar, drøftes.
Beslutning
- Det besluttes, at man vil have en udvidelse af repræsentantskabsdagen. Det er
stabens (RD) ansvar at arbejde videre med formatet
- Lederskabet ønsker på et kommende møde, at drøfte teologi om helbredelse,
udfrielse etc. FU tager fat på dette.
Ad 2) Evaluering af SommerOase
I.
Det foreslås, at der opstilles målepunkter sammen med en kvantitativ evaluering af
SommerOase. Med målepunkter får staben konkrete pejlemærker at arbejde ud fra.
Herudover foreslås det, at der inddrages spørgsmål i evalueringen, der får
respondenten til at reflektere over det åndelige udbytte
II.
Indlæg fra Morten Munk drøftes. Morten opfordrer til at være opmærksom på, at der fx
synges salmer under møderne. At der i mødeledelsen er fokus på, at der sidder
mennesker i teltet, der knytter an til en sognekirke. Der opfordres til, at der tænkes i, at
der er folkekirkefolk repræsenteret på scenen og i planlægning
III.
Gæstedagen skal måske gentænkes. Særligt med et fokus på aftenmødet. Der er en
spænding i at ramme gæster uden at gå på kompromis med det programmæssige
ugeforløb.
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Ad 3) Samarbejde ml. BUO og DO
I.
David præsenterer oplæg til proces for udarbejdelse af samarbejdspapir mellem BUO
og DO, se bilag. Målet er at sikre en fælles retning i BUO og DO samtidig med, at
begge organisationers selvstændighed bevares
II.
Der lægges op til, at lederskab og bestyrelse arbejder videre med samarbejdet mellem
BUO og DO på lederdøgnet
III.
Det foreslås, at der skrives ind i et samarbejdspapir, at LO og SO arrangeres i
fællesskab mellem Do og BUO
Beslutning
- David og Anika forbereder beslutningsoplæg til fælles b-møde. Ruben involveres i
oplægget forud for mødet
- FU forholder sig til vedtægtsændringer og kontingent i forbindelse med kommende
repræsentantskabsmøde.
Ad 4) Repræsentant nr. 2 i Oasehøjskolens bestyrelse
I.
Der er pr. 6. oktober tilmeldt 20 elever til skolestart januar 2019
Beslutning
- Lederskabet udpeger Jakob Norgaard Mortensen som DO’s anden repræsentant i
Oasehøjskolens bestyrelse.
Ad 5) Evt.
I.
Lederskabsdøgn d. 24.-25. oktober kl. 17.00-17.00 på Ådalen
II.
Ruben er opmærksom på at få layoutet og delt både paper om seksualitet og
lederspejl
III.
Vejlederpapiret skal endeligt publiceres på hjemmesiden.
Beslutninger
- Det besluttes, at højskole og efterskole inviteres ind på en del af døgnet. Ruben
inviterer
- FU planlægger døgnet og er opmærksom på, at BUO også inddrages i planlægningen
af det fælles b-møde. Opmærksomhedspunkt: programsætte tid til bøn
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