
 

Kommissorium for LM’s familieudvalg 
 

Medlemmer: 
Familieudvalget udpeges af Ledelsesteamet. 
Der udpeges 5-7 medlemmer. Det tilstræbes at få en passende fordeling af mænd og kvinder, alders-
spredning, geografi og forskellige livssituationer. 
LM’s familiekonsulent er født medlem. 
 

Valgperiode: 
Medlemmerne vælges for en 3-årig periode.  
Herefter er det muligt at sidde endnu en 3-årig periode. Dvs. der er mulighed for at sidde med i 6 år ad 
gangen. Formålet med udskiftningen er at sikre en løbende fornyelse i udvalget.  
Nye medlemmer indvælges af Ledelsesteamet (LT) efter indstilling fra udvalget. (Med behørig oriente-
ring til LS). Udvalget konstituerer sig hvert år med formand og referent. 

 
Mødefrekvens: 
Familieudvalget mødes minimum 2 gange om året.  januar/februar og august/september. 
Dagsorden udsendes til udvalgets medlemmer senest en uge før mødet. 
Formanden er sammen med familiekonsulenten ansvarlig for dagsorden. 
Møderne ledes af formanden.  
Der tages beslutningsreferat som udsendes til Familieudvalget og Generalsekretæren senest en uge ef-
ter mødet. 
Rejseudgifter og øvrige mødeomkostninger dækkes af LM. 
 

Familieudvalgets opgaver: 
At arbejde med på at formålet med familiekonsulentens arbejde lever op til stillingens formål som er 
følgende: 
 
Formål med stillingen: (kopieret fra stillingsbeskrivelsen) 
• Styrke og hjælpe kristne ægtepar og familier i deres hverdagsliv. 
• Styrke og hjælpe kristne forældre i forhold til børneopdragelse. 
• Styrke trivslen for singler i det kristne fællesskab. 
• Styrke praksis og tænkning omkring sund seksualitet i bibelsk perspektiv. 
• Kritisk bevidstgøre om pornografiens nedbrydende konsekvenser. 
• Bevidstgøre om og styrke sund kønsidentitet i bibelsk perspektiv. 
Stillingsbeskrivelsen er fleksibel og må tilpasses familiekonsulentens personlige og faglige kompetencer, 
og den må justeres efter de aktuelle behov og udfordringer. 
 
Det betyder konkret for familieudvalgets arbejde: 

- Sparring med LM’s familiekonsulent. Hvad er der arbejdet med siden sidst. 
- Ideer og fælles drøftelse af fremtidens prioriteringer. 
- Skal der arbejdes med nye relevante initiativer? 
- Opmuntre og fastholde Familiekonsulenten i de opgaver der er aftalt at arbejde med. 
- Ambassadører for LM’s familiearbejde. Medvirke til at gøre LM’s familiearbejde kendt. 
- Hjælpe med at finde frivillige som vil arbejde for at sætte familiearbejdet på dagsordenen 

rundt omkring i LM-landskabet. 
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