
LUTHERSK MISSION   |   INDUSTRIVÆNGET 40   |   DK-3400 HILLERØD 

+45 4820 7660   |   DLM@DLM.DK   |   WWW.DLM.DK 

 
 

 

LS-NYT 28.-29. JANUAR 2022 
 
Nyt fra Landsstyrelsens møde v/ vicegeneralsekretær Birger Reuss Schmidt 

 
 

Årsrapporter fra medarbejderne 
Det store punkt på årets første møde var traditionen tro årsrapporter fra de landsansatte 
medarbejdere. LS fik rapporter fra 26 medarbejdere i det internationale arbejde og fra  
13 medarbejdere det nationale arbejde. 
Rapporterne giver LS et godt indblik i arbejdet og er vigtig baggrundsviden for de beslutninger, som 
træffes af LS. 
 

Forslag til vedtægtsændring 
På mødet vedtog LS på initiativ af landsformand Henrik P. Jensen at foreslå en vedtægtsændring på 
efterårets landsgeneralforsamling, således at samtlige syv medlemmer af LS fremover kan vælges 
uden på forhånd at være medlem af Landsgeneralforsamlingen. Ifølge de nuværende vedtægter skal 
to af de syv vælges blandt medlemmerne af generalforsamlingen, men denne bestemmelse vurderes 
ikke længere at være tidssvarende. Forslaget vil komme til høring i Lærerådet, inden det fremsættes 
på Landsgeneralforsamlingen. 
 

Rådsmøde til efteråret 
LS forberedte Rådsmødet, der afvikles lørdag den 29. oktober fra kl. 10-18 på LMH i forlængelse af 
Landsgeneralforsamlingen. Landsmødet gennemføres som et klassisk rådsmøde af rådgivende 
karakter og ikke primært som et inspirationsmøde. LS besluttede, at ud over LGF inviteres en person 
fra hver LM-enhed (kreds/frimenighed/mødeplads/ LMU-forening) med til rådsmødet, og drøftede 
også, hvilke emner der skal tages op på mødet. 
 

Familiekonsulent i Østdanmark 
Landsstyrelsen ansatte Lise Berggren Smidt som familiekonsulent fra 1. januar 2023 i en treårig 
periode. Ansættelsen bliver i en kvotestilling på 30 procent, hvor Lise Berggren Smidt indgår i et 
samarbejde med familiekonsulent Kristian Andersen.    
 

Valg til udvalg 
Årets første LS-møde er også stedet, hvor der vælges repræsentanter til en lang række udvalg og 
organisationer. Langt de fleste var genvalg. 
Nyvalgt blev Christian Lund Pedersen til LM’s observatørpost i DBI’s bestyrelse og Birgitte Kjær til en 
af LM’s tre pladser i KPI’s repræsentantskab.  
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