Beretning
for

den midlertidige landsledelse
17. november 2007 – 16. Februar 2008

Her følger den midlertidige landsledelses beretning fra den blev valgt ved det
ordinære landsmøde den 17. november til det ekstraordinære landsmøde den 16.
februar. 2008.
Ved landsmødet i november fik vi til opgave at skabe overblik over den
økonomiske situation og sikre LBL’s overlevelse hvis det var muligt samt varetage
den daglige ledelse af foreningen. I opdraget fra landsmødet lå også at vi skulle
udskrive og indkalde til landsmøde senest 3 mdr. efter landsmødet.
Det første Landsledelsen gjorde, efter at have konstitueret sig, var at ændre
forretningsordenen, så det nu fremgår, at øremærkede tilskud skal indsættes og
henstå på separate konti. Vi opfordrer de følgende landsledelser til at følge samme
skik.
Der var umiddelbart inden landsmødet gjort et stort arbejde i at afdække økonomien.
Der ligger et stort beløb der skal tilbagebetales til Købehavns kommune både i
forbindelse med ubrugte projektmidler og for meget udbetalt tilskud. Der forhandles
med kommunen om en afdragsordning.
Arbejdet med afdækning af økonomien er fortsat og har klart vist et behov for
konsolidering af foreningens økonomi i en størrelsesorden af 500.000 kr.
Konsekvensen er, at vi måtte skære i udgifterne hvor det var muligt.
Det betyder at vi har været nødsaget til at opsige foreningens
sekretariatsmedarbejder gennem 9 år, Hanne Bielefeldt. Dermed mister LBL en af
sine gennemgående og mest trofaste personligheder, der i mange år har været det
faste holdepunkt i foreningen både for medlemmer og omverden.
Landsledelsen har lavet andre sparetiltag: Vi har fortsat indstillet driften af
Panbladet. Landsledelsen har uden held forsøgt at forhandle en mere gunstig aftale
igennem med vores kopimaskine leverandør. Vi er i gang med forhandlinger
omkring at komme af med nogle af lokalerne i Nygade - disse er stadig ikke
afsluttet. Foreningens opbevaringsrum ude i byen er sagt op og biblioteket
opbevares nu på 2. sal i Nygade.
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På den indtægtsgivende side har LBL har genoptaget det mangeårige samarbejde
med selskabet B-close om at drive ChatTelefonen. Chattelefonen er LBL’s
telefonmødested, og har gennem flere år været en god indtægtskilde for LBL.
På trods af at økonomien har fyldt rigtig meget, er der også sket andre ting i
foreningen.
LBL var ved Søren Laursen med til åbningen af Inklusionsåret 2008. Søren holdt
tale for bl.a. Kronprinsesse Mary.
På den internationale scene har LBL markeret sig gevaldigt: Martin Christensen fra
LBL-International er blevet valgt som co-chair for ILGA-europe og Nanna Moe fra
LBL-Ungdom er ved IGLYOs årsmøde i december 2007 kommet i bestyrelsen. Det
giver LBL et internationalt pust, og masser af erfaring og input.
Landsledelsen har på baggrund af nøje overvejelser besluttet ikke at søge om midler
i 2008 til Salon Oriental projektet. Der mangler p.t. ildsjæle i foreningen til at drive
projektet, og desuden mener vi ikke, LBL nu er i tilstrækkelig kontakt med
målgruppen til at opfylde projektets fulde formål.
På landsmødet i november blev det besluttet at videregive LBL’s arkiv til
Rigsarkivet. Dette blev effektueret i slutningen af januar og Rigsarkivet var meget
glade for at modtage det fint ordnede materiale.
Vi har sagt farvel til praktikanterne Didde Magrethe Nielsen og Miguel Obradors
Campos, som begge har arbejdet med forskellige aspekter af LBLs arbejde. Didde
har primært arbejdet med det internationale område, hvor hun blandt andet har
udarbejdet en håndbog for hvordan LBL og andre organisationer kan bruge deres
NGO status hos FN. Miguel har blandt andet bidraget til Giv Plads Nu kampagnen.
Derudover har Miguel arbejdet med at inddrage grupperne i diskussionen af LBLs
fremtid og sået kimen til et styrket samarbejde grupperne imellem ved et fælles
gruppemøde i januar. Tak til Didde og Miguel.
Vi har ligeledes brugt tid på at lytte til de forskellige ønsker og ideer til hvordan
LBL skal se ud i fremtiden. Det er blevet til en række scenarier, som vil blive
fremlagt og diskuteret ved landsmødet.
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