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Et styrket
styrket LBL

Den nye struktur

“Når World Outgames er ovre, skal LBL jo stå i spidsen for
at videreføre det store arbejde.”

På Landsmødet 2008 vedtog LBL en ny
organisationsstruktur med mere fokus på foreningens
faktiske funktioner og mindre lokalbestyrelsesarbejde. De
første store fordele har allerede vist sig i form af mindre
bestyrelsesarbejde, mere overskuelig økonomistyring – og
ikke mindst oprettelsen af Strategisk Forum. Her nyder
repræsentanter for alle dele af foreningen godt af større
indblik i hinandens arbejde, og især Landsledelsen kan i
langt bedre grad end tidligere bruge foreningens mange
aktive som sparringspartnere.

Dette budskab – og udfordring – har været fællesnævner
for et meget travlt år for Landsforeningen for bøsser og
lesbiske. LBL har været dybt involveret i forberedelsen og
afviklingen af World Outgames, men har hele vejen haft
blikket fast rettet mod tiden efter det store og
succesfulde arrangement.
Et af de varige spor, World Outgames efterlod sig, er den
Levevilkårsundersøgelse for LGBT-personer (lesbiske,
bøsser, biseksuelle og transpersoner), som LBL har taget
initiativ til. Den viser heldigvis, at det på mange måder går
rigtig godt med “sådan nogle som os”, men den viser også
nogle alvorlige problemer på det sociale område og med
hensyn til hadforbrydelser.
LBL er styrket og revitaliseret efter Outgames. Vi har
større mod, fornyede kræfter og mere synlighed.
Outgames viste, at der er et kæmpestort uudnyttet
frivilligpotentiale – i hele landet – blandt nuværende og
forhåbentlig kommende medlemmer af foreningen. Vores
udfordringer er også store: Vi skal tiltrække de mange
potentielle frivillige, og vi skal, i et tættere samarbejde
med andre LGBT-organisationer, fokusere mere på sociale
og rådgivende tiltag for at nå de LGBT-personer, der har
problemer.
World Outgames har vist, hvor godt danske LGBTpersoner har det i forhold til de fleste andre lande. Men
det har i lige så høj grad sat i relief, hvor lang en vej vi har
foran os, og hvor central en rolle et styrket LBL kan og
skal spille.
LBL – årsberetning 2008/2009

De lokaludvalg, der har erstattet lokalafdelingerne i
København og Århus, skal være den lokale rygrad og
kontakt til Landsledelsen for foreningens sociale grupper.
Denne ændring er endnu ikke fuldt indkørt og kræver
fortsat noget opmærksomhed for at blive en naturlig del
af LBL’s struktur.
Det er bemærkelsesværdigt så let, den nye opbygning,
med et par undtagelser, er blevet hverdag i foreningen.
Det har krævet en vis tålmodighed fra alle at få nye
arbejdsgange, nye mødefora osv. til at falde på plads i
praksis, men der er bred enighed om at strukturen har et
stort potentiale.
De virkelige strukturændringer skal dog ske i det reelle
foreningsarbejde, og de ligger stadig i fremtiden.
Succesen afhænger af, om LBL er i stand til at rekruttere
frivillige og motivere og aktivere dem. Der skal skabes nye
forpligtende arbejdsnetværk til erstatning for de gamle
bestyrelser. Mulighederne er mange, og det eneste, vi
mangler, er egentlig ildsjæle, der vil være med til at
udvikle den måde, LBL udfolder sit arbejde på.
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En sund økonomi
økonomi

Relancering af Panbladet

Landsforeningens økonomi er tilbage på ret kurs. Tidligere
års underskud er blevet vendt til positive tal på bundlinjen.

Efter næsten to års pause i udgivelsen af Panbladet
sendte LBL umiddelbart op til World Outgames det første
nummer af det nye Panblad på gaden.

At det har kunnet lykkes, skyldes først og fremmest, at
udgiftsniveauet blevet tilpasset indtægterne: LBL flyttede
i 2007 i billigere lokaler, opsagde de lønnede medarbejdere og indstillede udgivelsen af foreningens blad. I 2008
blev LBL-International, LBL-København og LBL-Århus nedlagt som selvstændige enheder, der tærede på ressourcerne. Landsledelsen har lagt vægt på en stram budgetstyring og en hurtig tilbagebetaling af foreningens gæld.
Alle disse tiltag har kun kunnet lade sig gøre, fordi
foreningens frivillige har stået parat til at løfte de mange
administrative opgaver, der før blev udført af lønnede
medarbejdere: bogføring, medlemsadministration, pasning
af telefoner, hentning af post osv.
Efter et par smalle år kan vi nu igen skrue op for de
udadvendte aktiviteter. og tænke mere offensivt
Panbladet er igen kommet på gaden, denne gang
udelukkende med frivillig arbejdskraft. Der skal desuden
ansættes en studentermedhjælper til at aflaste
Landsledelsen og foreningens øvrige frivillige for den
tunge administrative byrde og dermed frigive kræfter til
det egentlige arbejde.
Landsforeningens økonomi er ikke prangende, for vi er – i
modsætning til søsterorganisationerne i Norden og
Holland – ikke på finansloven, men må forlade os på
medlemskontingenter og tipstilskud. Men vores økonomi
er sund, og vi kan med de få midler, vi faktisk har, opnå
forbavsende resultater både politisk og i det rådgivende
og sociale arbejde.
LBL – årsberetning 2008/2009

Landsledelsen besluttede i forlængelse af sidste
landsmøde at arbejde frem mod en genudgivelse af bladet
under nye rammer. Tidligt i processen blev der anlagt det
syn på Panbladet, at det skulle repræsentere foreningen
og ikke en uafhængig redaktion. Man ville med andre ord
tage ejerskabet tilbage over bladet.
I modsætning til tidligere redaktioner er den siddende
redaktion ulønnet og frivillig i alle led: skribenter,
fotografer, layoutere og alle andre, der har deltaget aktivt
i produktionen af bladet. Heller ikke annoncesalget
provisionslønnes.
Det er blevet besluttet, at den til enhver tid siddende
formand er konstitueret ansvarshavende redaktør. Hvis
den ansvarshavende redaktør ikke deltager i
redaktionsarbejdet, udpeger landsledelsen en redaktør til
at varetage produktionen af bladet. I den forløbende
landsledelses periode har det således været HC Seidelin,
der har stået som ansvarshavende redaktør, og Peder
Holk Svendsen, der har varetaget redaktørrollen.
Redaktionen har valgt at anlægge en visuel profil i bladet,
der er enkel, og bestræber sig på, at billedsiden af bladet
inklusive annoncer ikke virker stødende; således vil bladet
ikke fremover indrykke eksempelvis pornografiske
annoncer.
Panbladet er i den nye udgave planlagt til at udkomme 4
gange årligt.
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LBLLBL-Ungdom

World Outgames

LBL-Ungdom har især gjort sig bemærket med to ting i det
forgangne år: det internationale arbejde og magasinet
shOUT. LBL-Ungdom deltog ved et roundtablesummit i
Tartu (Estland) med et oplæg om respekt i LGBT-miljøet.
Bestyrelsen hentede senere inspiration til sin fremtidige
arbejde ved et seminar om heteronormativitet i
Strassbourg afholdt af ANSO (Association of Nordic and
Pol-Balt LGBTQ Student Organizations). Under Outgames
havde LBL-Ungdom, BLUS og IGLYO indgået et samarbejde
i forbindelse med et outreachprogram, der bl.a. betød, at
LBL-Ungdom og BLUS skulle huse 19 gæster fra udlandet
og deltage i menneskerettighedskonferencen sammen
med dem.

Årets absolut mest
markante LGBTbegivenhed var
World Outgames
2009, som i
slutningen af juli
satte København på
den anden ende i en
sådan grad, at
mange
heterokøbenhavnere
følte sig i mindretal.

Efter lang tids arbejde kunne en gruppe under LBLUngdom i april præsentere magasinet shOUT. Det blev
trykt som indstik i Tjeck Magazine, og vi har derudover
fået 15.000 eksemplarer. Magasinet henvender sig til
unge og kan bl.a. indgå i undervisningen i folkeskolen, og
Gå-ud-gruppen bruger det ved deres foredrag rundt
omkring i landet. Magasinet kan bestilles eller downloades
på www.lblungdom.dk.

Faktaboks: World Outgames 2009
• 5.518 registrerede deltagere fra 92
lande
• yderligere ca. 7.500 LGBT-turister
• samlet ca. 200.000 deltagere i de
forskellige begivenheder
• mere end 2.200 programsatte
aktiviteter
• 34 sportsgrene med 1.800
konkurrencer og 43 åbne workshops
• 303 kulturelle begivenheder
• 24 keynotetalere og 110 workshops
ved konferencen
• 327 akkrediterede journalister fra
24 lande
• 1.800 frivillige (300 udenlandske)
• forøget omsætning i København:
ca. 60 mio. kr.

World Outgames i
København (det
andet outgames
efter Montreal i
2006) stod på tre
ben: menneskerettigheder, sport og kultur.
Kulturprogrammet omfattede bl.a. ‘Outcities’, hvor 6 byer
fra hele verden præsenterede kulturelle indslag på hver
sin plads i København. Sportsprogrammet omfattede 34
forskellige sportsgrene.
Landsforeningen var særlig involveret i planlægningen og
gennemførelsen af menneskerettighedskonferencen. Lige
siden Outgames 2006 har en gruppe fra LBL’s
internationale politiske udvalg været med til at planlægge
konferencen, og Steffen Jensen har været med i
‘International Advisory Group’, med 16 deltagere fra hele
verden, der har bidraget til at udvælge hovedtalere og
workshops på konferencen.

LBL – årsberetning 2008/2009
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Konferencen mundede ud i ‘The Copenhagen Catalogue of
Good Practice’, som indeholder 24 gode eksempler på,
hvad man kan gøre lokalt, nationalt, regionalt eller på
verdensplan for at forbedre LBGT rettigheder og
levevilkår.
Derudover deltog LBL meget aktivt i afviklingen af
Outgames, bl.a. med frivillige og med workshops på
konferencen, hvor især Internationalt Politisk Udvalg,
Retspolitisk Udvalg og Bipolitisk Udvalg var aktive.
LBL gjorde sig endelig synlig i gadebilledet med en egen
bar på Nytorv. Takket være en enestående indsats fra en
håndfuld frivillige fra foreningen blev baren en stor
succes, der tiltrak faste gæster vidt og bredt.

Priden
Copenhagen Pride 2009 blev i år slået sammen med
afslutningsceremonien for World Outgames. Antallet af
deltagere i paraden og mængden af tilskuere oversteg alt,
hvad der tidligere er set, og stemningen var helt i top.
Landsforeningens deltagelse i optoget var både stort og
mangfoldigt. Forrest bar tre fanebærere regnbueflaget,
biflaget og transflaget, og med en lastbil, store bannere
og et flot kampagnemateriale slog LBL sin position fast
som den ledende kraft i det danske LGBT-miljø. Flere af
LBL’s grupper havde en egen del med egne ideer,
påklædning, bannere og flyers: bl.a. Besøgsvennerne,
Pangea, Tegnbuen, Biblioteket og LBL-Ungdom, og mindre
grupper udefra sluttede sig spontant til LBL’s følge
undervejs.
Et centralt indslag i Priden er overrækkelsen af LBL’s
homopriser, der altid nyder stor bevågenhed i pressen:
Prisen som ‘Årets LGBT-person’ gik til Ole Udsholt og
Tommy Kristoffersen fra Outgames-sekretariatet for
deres indsats i at hente Outgames til København. Den
traditionsrige ‘Årets Laks’, der gives til en person, der er
gået imod strømmen, gik i år til det hollandske EUparlamentsmedlem Sophie in ’t Veld for hendes store
arbejde i parlamentets Intergroup for LGBT-rettigheder.

LBL – årsberetning 2008/2009
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Europaparlamentsvalget
Op til valget til Europaparlamentet (7. juni) gennemførte
LBL’s Internationale Politiske Udvalg en kampagne over
for alle 102 danske kandidater for at få dem til at
underskrive en tipunktserklæring fra ILGA-Europe om
støtte til arbejdet for at sikre lige rettigheder for LGBTpersoner. 42 af dem skrev under; det drejede sig om
kandidater fra alle partier og lister på nær Liberal Alliance,
forholdsvis flest fra Socialdemokraterne, De Radikale og
Folkebevægelsen mod EF, færrest fra Dansk Folkeparti.
Af de 13 parlamentarikere, der blev valgt fra Danmark, har
syv underskrevet erklæringen: Britta Thomsen, Christel
Schaldemose og Ole Christensen fra Socialdemokraterne,
Margrethe Auken og Emilie Turunen fra SF, Jens Rohde fra
Venstre og Søren Søndergaard fra Folkebevægelsen mod
EF. Erfaringen fra tidligere er dog, at alle danske
medlemmer, med få undtagelser, altid har stemt for
forbedringer af LGBT-personers vilkår, og det er LBL’s
forventning, at det også vil ske i fremtiden.
Ud over erklæringskampagnen gennemførte
Landsforeningen et meget velbesøgt vælgermøde i
samarbejde med Oscar Bar Café. Vælgermødet fandt sted
på en solrig og varm anden pinsedag, men tiltrak alligevel
mange engagerede deltagere, der gik i dialog med de otte
kandidater, heriblandt Britta Thomsen, der blev genvalgt
til parlamentet, og de radikales spidskandidat Sofie
Carsten Nielsen.

LBL og Dansk Flygtningehjælp i
fælles projekt
Den store menneskerettighedskonference ved World
Outgames kommer til at sætte sig mange spor. Mange
havde valgt at igangsætte nye tiltag. Landsforeningen
benyttede således lejligheden til at udarbejde en ny
undersøgelse af de LGBT-asylsager, der havde været
behandlet af Flygtningenævnet. Undersøgelsen,
‘Disturbing Knowledge’, er lavet i samarbejde med Dansk
Flygtningehjælp, og den viser dels, hvad det er for former
for forfølgelse LGBT-personer udsættes for, og dels,
hvordan Flygtningenævnet afgør sagerne.
Det er forstemmende at få denne særlige form for
forfølgelse afdækket, og det er foruroligende at se, hvor
vanskeligt det er at få asyl. Blandt de mere bekymrende
afgørelser finder man flere sager, der vedrører
transpersoner. Rapporten blev særdeles vel modtaget og
er blevet efterspurgt fra mange sider, bl.a.
Flygtningenævnet, EU’s Fundamental Rights Agency og
UNHCR.
LBL har efterfølgende kunnet bruge sin position i
Asyludvalget i Dansk Flygtningehjælp til at udbrede viden
om området til andre organisationer, der arbejder med
flygtninge og asylpolitik. På samme måde vil
undersøgelsen tjene som et indspil til samarbejde på
asylområdet mellem LGBT-organisationer på tværs af
Europa, et samarbejde, som vi aktivt er involveret i
gennem ILGA-Europe.
Rapporten kan downloades fra www.lbl.dk/dokumenter
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Store fremskridt for
regnbuefamilierne
regnbuefamilierne
Med en ændring af adoptionsloven er mange
regnbuefamilier blevet væsentlig bedre stillet end
tidligere. Det drejer sig om de familier, hvor lesbiske par
får børn ved kunstig befrugtning med anonym donorsæd.
Dels har vi fået fjernet tremånedersreglen, der
forhindrede, at medmødre kunne blive juridiske forældre
fra fødslen og derfor blandt andet har været afskåret fra
orlov. Nu kan de blive anerkendt som juridiske forældre
fra nedkomsten. Dels har vi fået fjernet 25-årsreglen, så
medmødre kan blive juridiske forældre selvom de er under
25 år gamle.
Samtidig har Familiestyrelsen anerkendt an anden type
regnbuefamilie, nemlig den form, hvor bøsser og lesbiske
får børn sammen. Det er sket i en afgørelse, hvor man har
ændret praksis for stedbarnsadoption, idet man har
tilsidesat en regel om, at forælder, adoptant og barn skal
have boet sammen i to et halvt år, før der kan
gennemføres en adoption.
2009 blev også året, hvor vi begyndte at se
regnbuefamilier, hvor bøssepar har fået børn ved brug af
surrogatmødre. Her har vi været lidt bagud i forhold til
nogle af vores nabolande, men nu kommer familierne.
Endelig besluttede Folketinget med et snævert flertal
bestående af oppositionen og nogle Venstre-politikere et
beslutningsforslag om, at (registrerede) par af samme køn
skal have adgang til adoption. Som en følge heraf har
regeringen været forpligtet til at inkludere et lovforslag
om adoption i lovkataloget for folketingsåret 2009/10.
LBL – årsberetning 2008/2009

Hvis flertallet stadig er intakt, vil der hermed blive ryddet
endnu en forhindring af vejen for homoseksuelles
mulighed for at stifte familie på lige vilkår med andre.

Øget fokus på transpersoner
Det var først i februar 2008, at LBL inkluderede
transpersoner i sine vedtægter. Det er derfor et
politikområde under opbygning, og det har taget fart i det
forgangne år.
Transpolitisk Udvalg har haft et aktivt år, og det tegner til,
at det kommende år bliver endnu bedre og utroligt
spændende. Udvalget har fået nye kræfter og energi via
T-gruppen, og det har netop taget fat på nogle store
opgaver: at indsamle data om transpersoner i Danmark og
deres oplevelser af sundhedssystemet. Denne
undersøgelse skal danne et mere solidt grundlag for
arbejdet for bedre forhold for transpersoner, og den skal
følge op på Europarådets
menneskerettighedskommissærs rapport om
transpersoners rettigheder og forhold. Indsatsen retter
sig bl.a. mod politikere, men også mod diverse
professionelle, der har med transpersoner at gøre.
Udvalget ser frem til at få yderligere viden og argumenter
via EU’s Fundamental Rights Agencys kommende rapport
om dette emne.
I det kommende år ønsker udvalget at sætte
transpersoner højere på dagsordenen både i
landsforeningen og i samfundet som helhed.
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Hadforbrydelser

Rådgivende arbejde

Når LBL på det sidste er begyndt at bruge ordet
‘hadforbrydelse’ i stedet for det engelske ‘hatecrime’,
skyldes det ikke sprogrøgt, men et ønske om at gøre det
mere tydeligt for offentligheden, hvad det er for en slags
forbrydelser. Ordet ‘had’ er centralt: Der er ikke bare tale
om et overgreb på en person, der tilfældigvis tilhører den
ene eller den anden minoritet, men et hadefuldt angreb
på den gruppe, som offeret repræsenterer i
gerningsmandens øjne.

Rådgivningen har i det forgangne år arbejdet på at øge sin
synlighed. Den københavnske rådgivning er i gang med at
lave en ny hjemmeside, og de har fremstillet en lille
folder, som de bl.a. uddelte i forbindelse med
Copenhagen Pride på Pride Square og i forbindelse med
paraden. Rådgivningen var også til stede i LBL’s telt under
World Outgames, og den store LGBT-begivenhed førte
også til, at rådgivningen for første gang holdt åbent
gennem hele sommeren. Fra den 1.september er den
begyndt at holde åbent to aftener om ugen, mandag og
torsdag (mod tidligere kun torsdag). Antallet af rådgivere
er derfor blevet udvidet, og der er blevet holdt en
uddannelsesdag for rådgiverne. Endelig har rådgivningen
påbegyndt et samarbejde med T-gruppen.

Arbejdsgruppen mod Hadforbrydelser har lagt et pres på
politikerne for, at hadforbrydelser bliver registreret som
sådanne og ikke forsvinder i statistikken mellem
enkeltstående overfald og krænkelser. Gruppen har i
samarbejde med politikredsene etableret en
kontaktpersonordning mellem det lokale politi og lokale
LGBT-organisationer. Hensigten er at skabe de bedst
mulige forudsætninger både for anmeldelser og
forebyggende indsats.
LBL er indgået i et samarbejde med Institut for
Menneskerettigheder i forhold til udredningsarbejdet og
undervisningen på politiskolen. Desuden er der etableret
et samarbejde med Københavns Kommune, hvilket bl.a.
har resulteret i kampagnen “det er ingen forbrydelse at
være sig selv” i forbindelse med World Outgames.

LBL – årsberetning 2008/2009

I LBL’s nye struktur er gå-ud-foredragene i hele landet
organiseret under LBL-Ungdom. Efter en stille periode har
Gå-ud-gruppen brugt energi på at reorganisere sig, og en
ny koordinator er trådt til. Gruppen har holdt en række
foredrag på folkeskoler, efterskoler, gymnasier,
voksenuddannelse, institutioner m.m., og gruppen
deltager endelig også i årets Copenhagen Gay and Lesbian
Film Festival. Der er aftalt arrangementer over hele landet
langt frem i tiden, så gruppen, der lige nu består af ca. 11
medlemmer, kan sagtens behøve flere frivillige i alle aldre
og med alle mulige baggrunde.
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Sociale grupper
Landsforeningen har en række sociale grupper i
København og Århus. Det drejer sig dels om grupper, der
henvender sig til bestemte udsnit af LGBT-miljøet, og dels
om grupper, der samles om en særlig aktivitet: I
København findes der T-gruppen, Bigruppen, Sølvrævene,
Sapphos Saloner, L+, Seniorgruppen, Homo med
Forsinkelse, Tegnbuen, PANGEA, Regnbuefamilier, Homo
og Tro, Besøgsvennerne, Samtalegruppen, Gå-ud-gruppen,
Biblioteket. I Århus findes der Kvindegruppen, Bøsser på
Tværs, Gå-ud-gruppen, Familiegruppen – og der
planlægges aflæggere af T-gruppen og PANGEA.
Grupperne er samlet i lokaludvalgene i København og
Århus.
De sociale grupper har en dobbelt funktion: De tjener som
et mødested for homoseksuelle, biseksuelle og
transpersoner med fælles interesser, og de hjælper med
rådgivning og bistand inden for deres særlige område.
Nogle grupper mødes på faste dage i måneden, mens
andre grupper inviterer til særlige arrangementer via LBL’s
hjemmeside.
En forholdsvis ny gruppe inden for LBL er PANGEA –
Copenhagen International LGBT Network. Gruppen
henvender sig først og fremmest til ikke-danske LGBTpersoner, der har bosat sig i Danmark kortvarigt eller fast.
Gruppen, der tæller over 350 medlemmer og
sympatisører, mødes jævnligt til ‘Queer Blast!’-møder og
til særlige arrangementer med socialt, kulturelt eller
politisk indhold. Gruppen fejrede sin etårsdag den 27. juni
med “Lollipop Party”, med deltagelse fra hele miljøet, og
den deltog aktivt både i World Outgames og Copenhagen
Pride – foruden i prides rundt omkring i verden (bl.a.
LBL – årsberetning 2008/2009

Malmø, Tallinn, London, Madrid og Las Vegas). Pangea er
en blomstrende gruppe, og den har allerede dannet
undergrupper som Trans-Pangea, Bangea og Pangea
Ladies for hhv. transpersoner, biseksuelle og kvinder.
Biblioteket måtte lukke ned, da LBL flyttede til Nygade,
men det genåbnede et år efter, i september 2008, i to af
mødelokalerne på 2. sal med de bøger, som det lykkedes
at presse ind på den begrænsede plads. Siden har
Biblioteket været åbent hver tirsdag kl. 17-20.
Kartotekskortene er blevet afløst af et elektronisk
system, som brugerne kan afsøge hjemmefra på
www.dk.librarything.com/catalog/lblbiblioteket. Selv med
den stærkt begrænsede økonomi er det lykkedes via
forskellige kanaler at anskaffe en væsentlig del af de
relevante nye dansksprogede bogudgivelser, og
biblioteksgruppen arbejder ihærdigt på at supplere
bestanden af dansk og udenlandsk skøn- og faglitteratur.
På Biblioteket kan man også læse de nyeste numre af et
udvalg af udenlandske magasiner. Støtteforeningen har
udarbejdet homorelevante boglister, der fik stor succes i
samarbejdet med Københavns Kommunes Hovedbibliotek
i forbindelse med World Outgames. Biblioteket markerede
i oktober sit 25 års jubilæum med en forfatteraften med
David Læby.
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Landsledelsen 2008/2009
Landsformand
Hans Christian
Seidelin

Michael Kjeldsen

Ekstern repræsentation
ILGA-Europe
Martin K.I. Christensen, co-chair
ILGA-Europe, EU-netværk
Steffen Jensen, dansk repræsentant
IGLYO
Nanna Moe, bestyrelsesmedlem

Landsnæstformand Lone
Melchior
Hvidegaard

Mikkel Dresler

Institut for Menneskerettigheder, Ligebehandlingsudvalget
Søren Laursen, mødeleder’
OutGames 2009 – Menneskerettighedskonferencen
Steffen Jensen, medl. af International Advisory Group
Copenhagen Gay Life Chamber of Commerce
Michael Kjeldsen, bestyrelsesmedlem.

Landskasserer
Henrik
HynkemejerØstergaard

Peder Holk
Svendsen

Salongruppen – Kontaktgruppe for LGBT-København
HC Seidelin, koordinator, Steffen Jensen og Peder Holk
Svenden, medlemmer

Platforme og repræsentantskaber
EU Fundamental Rights Agency (Wien)
Fundamental Rights Platform

George Hinge

Dan Bjørndahl
(udtrådt)

Institut for Menneskerettigheder
Rådet for Menneskerettigheder
Dansk Flygtningehjælp
Repræsentantskabet
STOP AIDS – Bøssernes hiv-organisation
Repræsentantskabet
Sex & Samfund
Repræsentantskabet
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Landsmøde 2009
21. og 22. november 2009 kl 12-18.
RisskovRisskov-skolen
Fortebakken 32
8240 Risskov
Dagsorden ifølge vedtægterne § 5 stk 2:
1.

Valg af dirigent, referenter og stemmetællere.

2.

Beretning.

3. Godkendelse af landsforeningens reviderede
årsregnskab samt forelæggelse af halvårsregnskab.
4.

Indkomne forslag.

5.

Fremtidigt arbejde.

6.

Godkendelse at landsforeningens budget.

7.

Valg til landsledelsen.

8.

Valg af revisor.

9.

Eventuelt.

Valg til Landsledelsen
På forhånd har følgende personer givet udtryk for ønske
om at kandidere:
Peder Holk Svendsen
Peter Falk
Michael Kjeldsen
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