Materialer til landsmødet 23. november 2019
Side 1: Dagsorden
Side 2: Forretningsorden
Side 3: Indkommet forslag
Side 4-26: Forslag til revision af vedtægter for LGBT Danmark

Dagsorden til landsmødet 23. november 2019
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Landsledelsens beretning
3. Godkendelse af landsforeningens reviderede årsregnskab samt forelæggelse af
halvårsregnskab
4. Fremtidigt arbejde, herunder præsentation af nyt frivilligkatalog
5. Indkomne forslag, herunder gennemgang af forslag til reviderede vedtægter og ny
organisering
6. Godkendelse af landsforeningens budget
7. Valg til Landsledelsen
8. Valg af revisor
9. Eventuelt
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FORRETNINGSORDEN FOR LANDSMØDET 23. NOVEMBER 2019
1) Landsmødet indledes af generalsekretær Susanne Branner Jespersen og
forperson Ask Ulrich Petersen, som tillige leder valget af dirigent.
2) Dirigenten påser, at forhandlingerne fremmes, og at god parlamentarisk orden
opretholdes. Deltagerne på landsmødet skal efterkomme dirigentens afgørelser.
3) Forslag og ændringsforslag skal indleveres skriftligt og være undertegnet med
forslagsstillerens navn.
4) Er der stillet flere forslag til samme sag, afgør dirigenten, i hvilken rækkefølge
forslag og ændringsforslag sættes under afstemning. Hvor forslagene er
sideordnede, dvs. ikke udelukker hinanden med bortfald til følge, sættes det først
fremsatte til afstemning først.
5) Skønner dirigenten, at holdningen til forslaget er afklaret, forespørger dirigenten,
om der ønskes afstemning. Såfremt dette ikke er tilfældet, erklæres forslaget for
vedtaget/forkastet uden afstemning.
6) Det er dirigentens opgave forud for enhver afstemning at klargøre konsekvenserne
af en afstemningsrækkefølge og af et afstemningsresultat.
7) Kandidater til alle Landsledelsens poster kan opstilles frem til behandlingen af
punktet valg til Landsledelsen. Såfremt en opstillet kandidat ikke er til stede ved
afstemningen, skal der foreligge en underskrevet erklæring fra vedkommende.
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Fra: Kaj Erik Nielsen <ken01@mail.dk>
Sendt: 26. oktober 2019 22:15
Til: LGBT Danmark <lgbt@lgbt.dk>
Emne: Forlslag til landsmødet 2019

LGBT Danmark

Dette forslag bedes venligst sat på dagsordenen under indkomne forslag..

LGBT Danmarks Landsmøde udtaler sin kraftigste protest mod den polske regerings
forfølgelse af LGBT'ere i Polen forud for det nyligt afholdte parlamentsvalg.

Samtidig opfordres LGBT Danmark til at rette henvendelse til den
danske udenrigsminiser med krav om at udtale sin afstandstagen
til den polske regerings holdning og forfølgelse af polske LGBT-ere.

Ovenstående må gerne omformuleres, hvis det er nødvendigt.

Venlig hilsen
Kaj Erik Nielsen
medlem

T. +45 42278580
E. ken01@mail.dk
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Nuværende vedtægter
Kapitel 1: Navn, hjemsted, formål og struktur
§1. Foreningens navn er “LGBT Danmark,
landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og
transpersoner”.

Forslag til ændring
§1. Navn og hjemsted

Stk. 2. Landsforeningens hjemsted er, hvor
landsforeningens sekretariat forefindes.

Foreningens hjemsted er, hvor foreningens sekretariat forefindes.

§2. Landsforeningens formål er at arbejde for
bøssers, lesbiskes, biseksuelles og transpersoners
politiske, sociale, kulturelle og
arbejdsmarkedsmæssige ligestilling såvel nationalt
som internationalt.

§2. Formål

Stk. 2. Landsforeningens formål tilstræbes opfyldt
gennem politisk, socialt, rådgivnings- og
informationsarbejde.

Foreningens navn er “LGBT+ Danmark, landsforeningen for bøsser,
lesbiske, biseksuelle og transpersoner”.

Foreningens formål er at arbejde for bøsser, lesbiske, biseksuelle,
transpersoner og andre minoritetspersoner for så vidt angår
seksuel orientering, kønsidentitet, kønsudtryk og
kønskarakteristika, og at arbejde for disses politiske, sociale,
kulturelle og arbejdsmarkedsmæssige rettigheder, ligestilling og
trivsel såvel nationalt som internationalt.
Foreningens formål tilstræbes opfyldt gennem politisk, socialt,
rådgivnings-, informations- og projektarbejde.

Bemærkning
Det bemærkes, at der
er tilføjet et ’+’ i
foreningens navn.
Vi forestiller os at der
indenfor en årrække
skal tages yderligere
stilling til navnet. For nu
vælger vi at sætte + på
for at markere ændring
og lægger op til at en
kommende
landsledelse kigger på
ændring af navn.
Foreningens formål er
opdateret med fokus på
”minoritetspersoner
fsva. Seksuel
orientering,
kønsidentitet,
kønsudtryk og
kønskarakteristika.” for
at inkludere andre dele
af LGBT+ segmentet.

Foreningen er uafhængig i partipolitisk og religiøs henseende.
§3. Som medlem af landsforeningen kan optages
enhver, som sympatiserer med foreningens formål.

§3. Medlemskab
Som medlem af foreningen kan optages enhver, som sympatiserer
med foreningens formål.

LL opfordres til at
drøfte med LGBT+
Ungdom om
aldersgrænsen for

Stk. 2. Landsforeningens medlemmer under 25 år
er sammensluttet i ungdomsafdelingerne, jf. §§ 21
– 22.
Stk. 3. Medlemmer under 25 år skal tilkendegive
hvilken ungdomsafdeling vedkommende ønsker
medlemskab af
Stk. 4. Bestemte medlemsgrupper kan være
sammensluttet i særlige afdelinger, jf. kapitel 6.
Stk. 5. Alene foreningens medlemmer kan være
aktive i foreningens arbejde.
Stk. 6. Alle møder i landsforeningen og af denne
ejede selskaber er, bortset fra ved behandling af
personsager, åbne for landsforeningens
medlemmer, som endvidere bortset fra
personsager har adgang til landsforeningens og
selskabernes arkiver, bogholderi og
regnskabsmateriale.

Foreningens medlemmer under 30 år kan optages i
ungdomsafdelingen.
Alle møder i foreningen er, bortset fra ved behandling af
personsager, i udgangspunktet åbne for foreningens medlemmer.
Foreningens medlemmer har, bortset fra ved behandling af
personsager, adgang til foreningens arkiver, bogholderi og
regnskabsmateriale.

Stk. 2. Ordinært landsmøde afholdes hvert år inden
udgangen af november måned med følgende
dagsorden:

Medlemmer kan være
aktive i
ungdomsafdelingen
indtil 30 år.
Kontingentsatsen
forbliver uændret.

Støttemedlemskab kan tildeles enkeltpersoner, organisationer,
institutioner, foreninger, private virksomheder, forbund eller andre
sammenslutninger, som kan tilslutte sig foreningens formål og som
ønsker at bidrage til gennemførelsen af foreningens arbejde. Et
støttemedlemskab giver ikke stemmeret ved landsmødet.

Stk.3 og 4 udgår, da de
betragtes som
overflødige.

Medlemmer og personer der deltager i foreningens aktiviteter og
tilbud skal følge foreningens code of conduct.

Stk. 5 udgår, da vi som
forening hellere vil have
at folk melder sig ind af
lyst end af tvang.
Stk. 7 og 8 er flyttet til
§7 om landsledelsen.

Stk. 7. Intet landsledelsesmedlem eller
selskabsbestyrelsesmedlem kan beklæde lønnede
hverv i landsforeningen og selskaberne.
Stk. 8. Alle tillidshverv i landsforeningen er
ulønnede.
Kapitel 2: Landsforeningen og landsmødet
§4. Landsmødet er landsforeningens højeste
myndighed.

medlemskab af LGBT+
Ungdom evt. bør
justeres til 30 år.

§5. Landsmødet
Landsmødet er foreningens højeste myndighed.
Ordinært landsmøde afholdes hvert år inden udgangen af maj
måned.

Støttemedlemskab
tilføjes for at give
mulighed for at
foreningen kan få flere
allierede.
§5 om landsmødet
samler alt, som
relaterer sig til
afholdelse af og valg på
landsmødet, og er
dermed en
sammenskrivning af

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.
Stk. 3. Tid og sted for ordinært landsmøde samt
angivelse af sidste frist for indgivelse af forslag
bekendtgøres til hvert enkelt medlem med mindst
6 ugers varsel. Forslag, der ønskes behandlet på
det ordinære landsmøde, skal være landsledelsen i
hænde senest 4 uger før landsmødet. Landsmødet
afholdes skiftevis øst og vest for Storebælt.
Stk. 4. Endelig indkaldelse til ordinært landsmøde
sker via LGBT Danmarks hjemmeside med mindst
14 dages varsel og skal være bilagt foreningens
beretning, forslag til forretningsorden for
landsmødet, indkomne forslag, forslag til
fremtidigt arbejde, budgetter og en kommenteret
gennemgang af landsforeningens reviderede
årsregnskab samt halvårsregnskab.

Tid og sted for ordinært landsmøde samt angivelse af sidste frist
for indgivelse af forslag bekendtgøres til hvert enkelt medlem med
mindst 6 ugers varsel. Forslag, der ønskes behandlet på det
ordinære landsmøde, skal være landsledelsen i hænde senest 4
uger før landsmødet. Det tilstræbes at landsmødet afholdes på
skiftende lokationer i landet.
Endelig indkaldelse til ordinært landsmøde sker via foreningens
hjemmeside med mindst 14 dages varsel og skal indeholde
foreningens beretning, forslag til forretningsorden for landsmødet,
indkomne forslag, forslag til fremtidigt arbejde, budgetter og en
kommenteret gennemgang af foreningens reviderede årsregnskab
samt halvårsregnskab.
Landsmødet har som minimum følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere.
2. Landsledelsens beretning.
2.1 Beretning fra nedsatte udvalg
3. Godkendelse af landsforeningens reviderede årsregnskab samt
forelæggelse af halvårsregnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Fremlæggelse af årsprogram
6. Godkendelse af landsforeningens budget.
7. Valg til landsledelsen.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.
Landsmødets beslutningsdygtighed
Et landsmøde er beslutningsdygtigt uanset de fremmødtes antal.
Ethvert medlem, som, inden landsmødet begynder, har indbetalt
kontingent, har stemmeret. Hvert medlem har én stemme på
landsmødet. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog kan hver person
maksimalt medbringe 2 fuldmagter.

elementer fra §4, 5 og
7.
Ændring af tidspunkt
for landsmødet skyldes
hensyn til donorer,
fonde og andre, hvor
man ofte skal kunne
fremlægge årsregnskab
og beretning.
Det bemærkes, at
punktet 2.1 er tilføjet
mhp. at gøre
landsmødet
opmærksomme på de
stående udvalg og
deres arbejde.
Det bemærkes, at det
tidligere punkt 5 om
fremtidigt arbejde
udgår, da punktet ikke
er til afstemning.
Landsledelsen er stadig
frie til at orientere om
planer for fremtiden jf.
formuleringen
”Landsmødet skal som
minimum have
følgende dagsorden”
Da generalsekretær og
økonomiansvarlig

Til landsmødebeslutninger kræves almindeligt stemmeflertal, til
vedtægtsændringer og beslutninger om køb, salg og pantsætning
af fast ejendom dog 2/3 stemmeflertal.
Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst tre medlemmer
forlanger det samt ved personvalg.
Valgprocedure
Landsmødet vælger 9 medlemmer til landsledelsen for 2-årige
perioder således, at 5 henholdsvis 4 afgår hvert andet år.
Forpersonen vælges ved direkte afstemning på
generalforsamlingen. Dernæst vælges de øvrige medlemmer til
landsledelsen. Landsledelsen konstituerer sig selv med en
næstforperson på førstkommende landsledelsesmøde.
Ved valg til den resterende landsledelse har hvert
stemmeberettiget medlem et antal stemmer der svarer til de
pladser, der skal udfyldes minus én.
Ethvert medlem kan kandidere til landsledelsen ved opstilling på
landsmødet.
Valg til enhver post i landsledelsen kræver mindst 10% af de
afgivne stemmer. Er der efter første valgrunde ikke tilstrækkeligt
med kandidater, der har modtaget 10% af de afgivne stemmer
foretages en valgrunde mere. Er der efter anden valgrunde stadig
ikke et tilstrækkeligt antal kandidater, der har modtaget mindst
10% af de afgivne stemmer står pladserne tomme.
Landsmødet vælger op til 2 suppleanter for 1-årige perioder.
Såfremt et medlem af landsledelsen udtræder, indtræder
suppleanterne i den valgte rækkefølge frem til det førstkommende
ordinære landsmøde.

udgår, foreslås ny
valgprocedure for valg
af forperson og
næstforperson.

Såfremt flere ledige pladser end de 4 henholdsvis 5 skal udfyldes
ved et landsmøde tildeles de 4 hhv. 5 kandidater, som får flest
stemmer, mandaterne på to-årige perioder, mens de resterende
tildeles mandaterne på en halv valgperiode dvs. ét år.
§5. Ekstraordinært landsmøde afholdes, når et
flertal af landsledelsens medlemmer ønsker det,
eller når mindst 50 medlemmer skriftligt
fremsætter krav herom til landsledelsen, ledsaget
af en til landsmødet motiveret dagsorden.
Stk. 2. Ekstraordinært landsmøde afholdes senest 6
uger efter modtagelsen af begæringen. Indkaldelse
sker skriftligt til hvert enkelt medlem med mindst
14 dages varsel og skal være vedlagt en motiveret
dagsorden.

§6. Ekstraordinært landsmøde
Ekstraordinært landsmøde afholdes, når et flertal af landsledelsens
medlemmer ønsker det, eller når mindst 50 medlemmer skriftligt
fremsætter krav herom til landsledelsen, ledsaget af en til
landsmødet motiveret dagsorden.
Ekstraordinært landsmøde afholdes senest 6 uger efter
modtagelsen af begæringen. Indkaldelse sker skriftligt til hvert
enkelt medlem med mindst 14 dages varsel og skal være vedlagt
en motiveret dagsorden.

Af de eksisterende
vedtægter fremgår det
ikke, hvor længe en
landsledelse valgt på et
ekstraordinært
landsmøde sidder. Der
er derfor tilføjet en
bestemmelse om dette.

En landsledelse valgt på et ekstraordinært landsmøde afgår på
førstkommende ordinære landsmøde.
§6. Et landsmøde er beslutningsdygtigt uanset de
fremmødtes antal. Stemmeret har ethvert medlem
som, inden landsmødet begynder, har indbetalt
kontingent eller er medlem af en associeret
forening, jf. reglerne i § 25. Stemmeret kan kun
udøves ved personligt fremmøde.
Stk. 2. Til landsmødebeslutninger kræves
almindeligt stemmeflertal, til vedtægtsændringer
og beslutninger om køb, salg og pantsætning af
fast ejendom dog 2/3 majoritet at de
tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.
Stk. 3. Skriftlig afstemning skal finde sted, når
mindst tre medlemmer forlanger det samt ved
personvalg.

§6 om landsmødets
beslutningsdygtighed er
flyttet til §5 om
landsmødet under
”landsmødets
beslutningsdygtighed”.

Kapitel 3: Landsledelsen
§7. Landsforeningen ledes af en landsledelse, som
har følgende overordnede opgaver:
– Fremme af foreningens formål
– Udarbejdelse af foreningens strategi
– Påse, at alle organer i landsforeningen arbejder
inden for foreningens vedtægter
– Realisering af landsforeningens politiske
program, herunder fastlæggelse af
hovedlinjerne af landsforeningens politiske
arbejde.
– Etablering og drift af rådgivninger for bøsser,
lesbiske, biseksuelle og transpersoner.
– Fastlæggelse af rammerne for
landsforeningens organisatoriske arbejde.
– Varetagelse af kontakten til eksterne medier i
samarbejde med talspersonerne, jf. §9.

§7. Landsledelsen
Landsledelsen består af forperson, næstforperson og op til 7 menige
medlemmer. Til landsledelsesmøder deltager sekretariatschefen, en
repræsentant for LGBT+ Ungdom samt ved relevante punkter en
medarbejderrepræsentant - disse deltager uden stemmeret.
Forpersonen er øverste ansvarlig for at man at LGBT+ Danmark
arbejder for at indfri sit formål. Efter hvert landsmøde udarbejdes
en
funktionsbeskrivelse
for
forperson,
næstforperson,
forretningsudvalg samt en ansvarsfordeling i landsledelsen.
Landsledelsen har følgende overordnede opgaver:
– Fremme af foreningens formål
– Udarbejde foreningens strategi
– Påse, at foreningens organer arbejder inden for foreningens
vedtægter
– Repræsentere foreningen og foreningens medlemmer
– Realisere foreningens politiske program.
– Fastlæggelse af rammerne for foreningens organisatoriske
arbejde.
– Ansætte sekretariatschef for LGBT+ Danmark.
–
–
–
–

§8. Landsmødet vælger 9 medlemmer til
landsledelsen for 2-årige perioder således, at 5
henholdsvis 4 afgår hvert andet år. Valgene sker
efter reglerne i stk. 2-4 og har virkning fra efter
afslutningen af det pågældende landsmøde frem til
og med landsmødet 2 år senere.
Stk. 2. Valg til enhver post i LGBT Danmark kræver
mindst 20 % af de afgivne stemmer. Er der efter
første valgrunde ikke tilstrækkeligt med

Økonomi
Koordinere presse
GDPR
Kontakt til grupper og medlemmer

§7. Landsledelsen, fortsat
Landsledelsens organisering
Hvis forpersonen eller næstforpersonen afgår i valgperioden,
konstituerer landsledelsen blandt sine medlemmer en ny
forperson eller næstforperson indtil førstkommende landsmøde.

§8 stk. 1-5 om valg til
landsledelsen er flyttet
til §5 om landsmødet
under ”valgprocedure”.
Stk. 6-7 omdefineres i
§7 om landsledelsen
under ”landsledelsens
organisering”.

kandidater, der har modtaget 20 % af de afgivne
stemmer foretages en valgrunde mere. Er der efter
anden valgrunde stadig ikke et tilstrækkeligt antal
kandidater, der har modtaget mindst 20 % af de
afgivne stemmer står pladserne tomme.
Stk. 3. Landsledelsen omfatter 3 medlemmer, som,
såfremt de er på valg det pågældende år, vælges
først og særskilt blandt de opstillede kandidater, jf.
stk. 4, og de allerede valgte medlemmer:
forpersonen, der forestår foreningens
repræsentative arbejde, generalsekretæren, der er
landsledelsens daglige leder, og den
økonomiansvarlige. Vælges et allerede valgt
medlem, hvis valgperiode ikke udløber ved
pågældende landsmøde, vælges pågældende for
den resterende periode. Dernæst vælges de øvrige
medlemmer.
Stk. 4. Ethvert medlem kan kandidere til
landsledelsen ved opstilling på landsmødet.
Stk. 5. Landsmødet vælger op til 2 suppleanter for
1-årige perioder. Såfremt et medlem af
landsledelsen udtræder, indtræder suppleanterne i
den valgte rækkefølge frem til det førstkommende
ordinære landsmøde.
Stk. 6. Hvis forpersonen, generalsekretæren, den
økonomiansvarlige eller næstforpersonen afgår i
valgperioden, konstituerer landsledelsen blandt
sine medlemmer en ny forperson,
generalsekretær, økonomiansvarlig eller
næstforperson indtil førstkommende landsmøde.
Stk. 7. Den valgte landsledelse vælger på sit
førstkommende møde i den nye samling en
næstforperson af sin midte.
Stk. 8. Landsledelsen nedsætter et
forretningsudvalg bestående af højst fire

Landsledelsen nedsætter et forretningsudvalg bestående af højst
fire medlemmer. Forretningsudvalget må dog aldrig udgøre
halvdelen eller mere af landsledelsen.
Intet landsledelsesmedlem kan beklæde lønnede hverv i
foreningen.
Alle tillidshverv i foreningen er ulønnede.

medlemmer, hvoraf de to skal være
generalsekretæren og den økonomiansvarlige.
Forretningsudvalget må dog aldrig udgøre
halvdelen eller mere af landsledelsen.
§9. Landsledelsen udarbejder forretningsorden og
nedsætter politiske udvalg til realisering af
landsforeningens formål og målene i det politiske
program.
Stk. 2. Herudover kan landsledelsen nedsætte
andre politiske udvalg samt de til arbejdets
udførelse nødvendige udvalg, arbejdsgrupper eller
lign. Landsledelsen kan endvidere nedsætte
lokaludvalg, der koordinerer landsforeningens
arbejde i geografisk afgrænsede områder.
Stk. 3. De politiske udvalg udpeger hver en
talsperson som fungerer som landsforeningens
talsperson på det pågældende område.
Talspersonerne skal godkendes af landsledelsen.
Stk. 4. Ansvaret som personalechef for
landsforeningens ansatte varetages af 2
medlemmer af landsledelsen, hvoraf den ene skal
være generalsekretæren eller den
økonomiansvarlige.
Stk. 5. Landsledelsens dagsorden og referat skal
gøres tilgængelige for medlemmerne.

§10. Landsledelsen er beslutningsdygtig, når mere
end halvdelen af dens medlemmer er til stede,

§7. Landsledelsen, fortsat
Landsledelsens arbejdsgang
Landsledelsen udarbejder forretningsorden og nedsætter eller
godkender politiske udvalg til realisering af foreningens formål.

§9 omdefineres i §7 om
landsledelsen under
”landsledelsens
arbejdsgang”.

Landsledelsen er ansvarlig for, at der findes et kommissorium, der
anviser retningslinjer for arbejdet i de politiske udvalg. De politiske
udvalg udvikler politik på deres respektive områder. En politik er
gældende, når denne er godkendt af landsledelsen.
Herudover kan landsledelsen nedsætte eller godkende andre
udvalg, arbejdsgrupper eller lign.
Landsledelsens mødedagsordener og -referater skal gøres
tilgængelige for foreningens medlemmer. Dog skal
personfølsomme oplysninger tilbageholdelse.
Landsledelsen træffer beslutning om et udvalg eller en
arbejdsgruppes opløsning efter disse er blevet hørt.
Landsledelsen skal sikre tydelig, rettidig og relevant intern
kommunikation til foreningen medlemmer
Landsledelsen skal sikre, at der gennem relevante medier
orienteres såvel indadtil som udadtil om beslutninger og debatter i
foreningen samt løbende orienteres om foreningens aktiviteter.
§7. Landsledelsen, fortsat
Landsledelsens beslutningsdygtighed

§10 omdefineres i §7
om landsledelsen under

herunder generalsekretæren eller den
økonomiansvarlige. Til beslutninger kræves
almindeligt flertal. Stemmeret kan kun udøves ved
personligt fremmøde.
§11. Landsforeningen tegnes i retsforhold af to
medlemmer af landsledelsen i forening, hvoraf den
ene skal være generalsekretæren eller den
økonomiansvarlige.

Landsledelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af
dens medlemmer er til stede (online tilstedeværelse er også
gældende), herunder forpersonen eller næstforperson. Til
beslutninger kræves almindeligt flertal. Der kan stemmes ved
fuldmagt.
§ 8. Tegningsregler

”landsledelsens
beslutningsdygtighed”.

Foreningen tegnes i retsforhold af to medlemmer af landsledelsen i
forening, hvoraf den ene skal være forpersonen.

§8 er udarbejdet pba.
SAND,
Socialdemokratiet og
FH’s tegningsregler.

Stk. 2. Landsledelsen kan meddele prokura, som
aldrig kan være eneprokura.

Landsledelsen kan meddele prokura, som aldrig kan være
eneprokura.

§ 9 om sekretariatet er
ny.

Stk. 3. Enhver udbetaling skal godkendes af
generalsekretæren, den økonomiansvarlige eller
en af disse hertil bemyndiget medarbejder.

§ 9. Sekretariatet
LGBT+ Danmarks daglige ledelse varetages af den ansatte
sekretariatschef i samarbejde med forpersonen. Den nærmere
beskrivelse af samarbejdet skal fremgå af en opgavefordeling, som
forelægges Landsledelsen til godkendelse. Sekretariatschefen
ansættes af landsledelsen, er daglig leder af sekretariatet og virker
under ansvar over for landsledelsen. Sekretariatschefen ansætter
foreningens medarbejdere. Ansættes der leder med
personaleansvar, skal det godkendes af landsledelsen.

Følgende definition af
prokura er hentet fra
virk.dk:
Prokura er en fuldmagt
i forretningsforhold dvs.
en fuldmagt for de
tegningsberettigede.
Prokura legitimerer
fuldmægtigen, kaldet
prokuristen, til at
foretage alle eller de
beskrevne retshandler
vedrørende
virksomhedens drift.

Sekretariatet er sekretariat for alle foreningens organer.

§12. Landsledelsen skal sikre, at der gennem
relevante medier orienteres såvel indadtil som
udadtil om beslutninger og debatter i
landsforeningen samt løbende orienteres om
landsforeningens aktiviteter.

§12 omdefineres i §7
om landsledelsen under
”landsledelsens
arbejdsgang”.

Stk. 2. Det overordnede ansvar for
landsforeningens medier varetages af
landsledelsen, der vedtager en ledelsesstruktur for
medierne, herunder landsforeningens
internetmedier og blade.
§13. Landsforeningens arkiver, herunder modtagne
privatarkiver, må ikke destrueres. Arkiverne skal
opbevares i henhold til landsforeningens
arkivreglement.

§13 Arkiver

§ 13 omdefineres i § 12.

Foreningens arkiver, herunder modtagne privatarkiver, må ikke
destrueres.
Arkiverne skal opbevares i henhold til foreningens arkivreglement.

Arkivreglement skal
inkludere:
- en ansvarlig for
foreningens arkivalier,
både de analoge og de
digitale.
- hvordan digitale filer
håndteres iht. GDPR.
- samarbejde med
relevante grupper.
§ 14 udgår med
henvisning til §7 om
landsledelsen under
”landsledelsens
arbejdsgang”.

Landsledelsen vedtager foreningens arkivreglement.

§14. Landsledelsen er ansvarlig for, at det politiske
program, hvori landsforeningens visioner og
aktuelle målsætninger uddybes og retningslinjer
for fremme af landsforeningens formål angives,
løbende ajourføres i takt med landsmødets
beslutninger. Landsforeningens politiske program
skal godkendes af landsmødet.
Kapitel 4: Økonomi
§15. Landsledelsen er ansvarlig for
landsforeningens samlede økonomi.
Stk. 2. Landsledelsen udarbejder et budget for
landsforeningen, som forelægges til godkendelse
på det ordinære landsmøde.
Stk. 3. Medlemskontingentet fastsættes på

§10. Økonomi
Landsledelsen er ansvarlig for foreningens samlede økonomi.
Landsledelsen udarbejder et budget for foreningen, som
forelægges til godkendelse på det ordinære landsmøde.
Medlemskontingentet fastsættes på landsmødet.
Landsmødet fastsætter den andel af kontingentet i
ungdomsafdelingen og andre afdelinger, der afregnes til

landsmødet.
Stk. 4. Landsmødet fastsætter den andel af
kontingentet i ungdomsafdelingen og andre
afdelinger, der afregnes til landsforeningen, og kan
fastsætte særlige kontingentsatser for særligt
afgrænsede medlemsgrupper, herunder for
associerede foreninger, jf. § 25.
Stk. 5. Landsforeningens regnskab fremlægges til
godkendelse i en kommenteret form på det
ordinære landsmøde.
§16. Tilskud, der modtages i forbindelse med
projekter eller som er øremærkede til bestemte
formål skal henstå på en særskilt bankkonto og må
kun anvendes til det angivne formål.
§17. Arv og gaver, som landsforeningen modtager
under forudsætning af anvendelse til særlige
formål, skal anvendes til disse formål, jf. stk. 3-5.
Hvis landsforeningen modtager arv og gaver over
50.000 kr. uden forudsætning om anvendelse til
særlige formål, skal landsledelsen inden 3 måneder
fra modtagelsen træffe beslutning om
anvendelsen.
Stk. 2. Landsledelsen fastsætter i alle tilfælde
anbringelsen af modtagne arv og gaver.
Stk. 3. Det årlige afkast, herunder evt. afdrag og
indfrielse, optages i landsforeningens budget og
anvendes i henhold til formålet eller hensættes
sammen med kapitalen.
Stk. 4. Kapitalen eller dele deraf kan anvendes i
henhold til formålet efter beslutning med 2/3
flertal i landsledelsen og optagelse på
landsforeningens budget.

foreningen, og kan fastsætte særlige kontingentsatser for særligt
afgrænsede medlemsgrupper.
Foreningens regnskab fremlægges til godkendelse i en
kommenteret form på det ordinære landsmøde.

Tilskud, der modtages i forbindelse med projekter, eller som er
øremærkede til bestemte formål, skal henstå på en særskilt
bankkonto og må kun anvendes til det angivne formål.
Arv og gaver, der modtages under forudsætning af anvendelse til
særlige formål, skal anvendes til disse formål, så længe disse
formål er i overensstemmelse med foreningens mål.

Stk. 2-5 udgår, da de
vurderes overflødige.

Stk. 5. I særlige tilfælde kan landsmødet med 2/3
flertal beslutte, at kapitalen eller dele deraf skal
anvendes til andre formål end formålet, jf. stk. 1.
§18. Køb og salg samt pantsætning af fast ejendom
kan kun ske, såfremt det godkendes af
landsledelsen med 2/3 flertal af den samlede
landsledelse og vedtages af landsmødet efter
reglen i § 6, stk. 2.
§19. Regnskabsåret er kalenderåret.
Stk. 2. Landsforeningens regnskaber revideres af
en på landsmødet valgt statsautoriseret eller
registreret revisor.
§20. For landsforeningens forpligtelser hæfter
alene landsforeningens formue.
Stk. 2. Kontante kassebeholdninger må ikke
overstige et af landsledelsen fastsat beløb.
Kapitel 5: Ungdomsafdelingen i LGBT Danmark
§21. Ungdomsafdelingerne, jf. § 3, stk. 2, arbejder
til fremme af og i overensstemmelse med
landsforeningens formål og medvirker til at
realisere de i det politiske program erklærede mål
for foreningens arbejde.
Stk. 2. Ungdomsafdelingernes vedtægter
fastsættes på afdelingens generalforsamling.
§22. Ungdomsafdelingerne har fuldt selvstyre
inden for rammerne af nærværende vedtægter.
Stk. 2. Ungdomsafdelingernes bestyrelser er
ansvarlige for afdelingernes aktiviteter og
økonomi.

Køb, salg og pantsætning af fast ejendom kan kun ske, såfremt det
godkendes af landsledelsen med 2/3 flertal af den samlede
landsledelse og vedtages af landsmødet.
Regnskabsåret er kalenderåret.
Foreningens regnskaber revideres af en på landsmødet valgt
statsautoriseret eller registreret revisor.
For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.

§11. Ungdomsafdelinger
Ungdomsafdelinger arbejder til fremme af og i overensstemmelse
med foreningens formål.
Ungdomsafdelingernes vedtægter fastsættes på afdelingens
generalforsamling.

Det nærmere samarbejde mellem LGBT+ Danmark og LGBT+
Ungdom fastlægges i en samarbejdsaftale, som udarbejdes og
godkendes af Landsledelsen og bestyrelsen i ungdomsafdelingerne.
Samarbejdsaftalen ajourføres hvert år efter afholdelse af
generalforsamling og landsmøde.

Der skal tages stilling til
hvad det vil sige, at
foreningen er ansvarlig
for økonomi. Evt.
henlægges til en
samarbejdsaftale.

Ungdomsafdelingerne har fuldt selvstyre inden for rammerne af en
samarbejdsaftale.
Ungdomsafdelingernes bestyrelser er ansvarlige for afdelingernes
aktiviteter og økonomi.
Kapitel 6: Afdelinger i LGBT Danmark
§23. Landsmødet kan beslutte oprettelse af
afdelinger for bestemte grupper af medlemmer.
Stk. 2. Afdelingen arbejder til fremme af og i
overensstemmelse med landsforeningens formål
og medvirker til at realisere de i det politiske
program erklærede mål for foreningens arbejde.
Stk. 3. Afdelingens vedtægter fastsættes på
afdelingens generalforsamling.
§24. Afdelingen har fuldt selvstyre inden for
rammerne af nærværende vedtægter.
Stk. 2. Afdelingens bestyrelse er ansvarlig for
afdelingens aktiviteter og økonomi.
Kapitel 7: Associerede foreninger
§25. Landsforeningen kan indgå associeringsaftale
med en anden medlemsforening, der har formål og
opgaver, der er sammenlignelige med
landsforeningens. Associeringsaftalen indebærer,
at medlemmer af den associerede forening kan
vælge at blive medlemmer af landsforeningen.
Stk. 2. Den associerede forening betaler kontingent
som fastsat på landsmødet, jf. § 15, stk. 4, for de
medlemmer, der ønsker at være medlemmer af
landsforeningen, og sender sammen med
kontingentbetalingen en liste over de pågældende
medlemmer med navn og adresse til

§12 Lokalafdelinger
Lokalafdelinger arbejder til fremme af og i overensstemmelse med
foreningens formål.
Det nærmere samarbejde mellem LGBT+ Danmark og den enkelte
lokalafdeling fastlægges i en samarbejdsaftale, som udarbejdes og
godkendes af Landsledelsen og bestyrelsen i lokalafdelingen.
Samarbejdsaftalen ajourføres hvert år efter afholdelse af
generalforsamling og landsmøde.

Kapitel 7 udgår.

landsforeningen.
Stk. 3. Hvis en associeringsaftale ophører, løber
medlemmernes medlemskab indtil næstfølgende
kontingentperiode.
Kapitel 8: Eksklusion, opløsning mv.
§26. Medlemmer, der virker til skade for “LGBT
Danmark, landsforeningen for bøsser, lesbiske,
biseksuelle og transpersoner”, kan ekskluderes på
landsmødet med 2/3 majoritet, såfremt sagen er
optaget på dagsordenen.
Stk. 2. Medlemmet skal have lejlighed til at
fremføre sine synspunkter.

§4. Udelukkelse og eksklusion
Såfremt landsledelsen vurderer, ved 2/3 flertal, at en person, der
deltager i foreningens arbejde eller tilbud, aktivt modarbejder
foreningens formål og virke eller bryder foreningens code of
conduct, kan denne indstilles til eksklusion.
Eksklusionen kan besluttes efter en høringsproces, hvor personen
med evt. bisidder indkaldes til et møde på baggrund af en skriftlig
indkaldelse, hvor de væsentligste kritikpunkter fremgår.
Landsledelsen skal behandle alle klager om brud med foreningens
code of conduct. Klagerne behandles fortroligt, og landsledelsen
skal fortælle den, der indgiver klagen deres vurdering. Hvis klagen
omhandler et landsledelsesmedlem, deltager denne ikke i
vurderingen, og kan ekskluderes på lige fod med andre
medlemmer.
Et støttemedlem kan også ekskluderes såfremt Landsledelsen
vurderer at medlemskabsindehaveren bryder foreningens code of
conduct, efter ovenstående høringsproces.

§26 er blevet til §4 i
umiddelbar forlængelse
af §3 om medlemskab.
Der skal indskrives at
foreningen har et ”code
of conduct” og at man
på baggrund af denne
f.eks. vil kunne
ekskluderes også
mellem landsmøderne
ved grove tilfælde
såsom sex-chikane,
kønschikane, vold,
trusler og lignende. CoC
skal også inkludere
hvad der forventes af
private virksomheder
o.lign.
Der skal tages stilling til
om vi vil have en
whistle-blower ordning.
Tilføjes Code of
Conduct.

§27. Landsforeningen kan kun opløses, såfremt der
ved skriftlig afstemning blandt alle medlemmer er
4/5 majoritet af de afgivne stemmer herfor.

§ 14. Opløsning
Foreningen kan kun opløses, såfremt der ved skriftlig afstemning
blandt alle medlemmer er 4/5 stemmeflertal af de afgivne
stemmer herfor.

Stk. 2. Ved opløsning tilfalder landsforeningens
midler en humanitær organisation.
Stk. 3. Ved opløsning overdrages foreningens
arkiver, herunder modtagne privatarkiver, til
Rigsarkivet.
Kapitel 9: Ikrafttrædelsesbestemmelser
§28. De ændringer i hidtidige §§ 3, 9, 10, stk. 2, 11,
stk. 2, 17, 18, 23, 24, 25 og 26, der er vedtaget på
Landsmødet 2008, træder i kraft, når
Københavnsafdelingen, Århusafdelingen og
International afdeling har opløst sig som afdeling
efter reglerne i afdelingernes vedtægter, dog
senest 31. december 2008.
Stk. 2. I forbindelse med opløsningen af
afdelingerne kan det på
afdelingsgeneralforsamlingerne besluttes, at hele
eller dele af afdelingens egenkapital skal
reserveres til bestemte formål efter reglerne i § 18.
§29. Ændringer i hidtidige § 1, stk. 1, § 3 stk. 2,
hidtidige § 4 udgår (hvorfor §-numrene ændres
således i de nye 2009-vedtægter: § 5 bliver til § 4, §
6 bliver til § 5 etc.), § 5 stk. 4, § 9 stk. 2, 3, 5 og 6, §
10 stk. 4, § 11 stk. 1, § 13 stk. 1, § 23 stk. 1 og 2, §
24 stk. 1 og 2 samt § 26 stk. 1.
Stk. 2. Ændringen i 2010 i § 8, stk. 1 og 2 træder i
kraft straks efter vedtagelsen.
Vedtaget på landsmødet i Sønderborg den 14. maj
1995. Senest ændret på det ordinære landsmøde i
København den 5. november 2016.

Ved opløsning tilfalder foreningens midler en humanitær
organisation, hvis muligt en organisation der arbejder med LGBT+
personer. Den siddende landsledelse beslutter hvilken
organisation.
Ved opløsning overdrages foreningens arkiver, herunder modtagne
privatarkiver, til Rigsarkivet.
Kapitel 9 udgår.

Opdateres efter
landsmødet 2019.

§1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er “LGBT+ Danmark, landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner”.
Foreningens hjemsted er, hvor foreningens sekretariat forefindes.
§2. Formål
Foreningens formål er at arbejde for bøsser, lesbiske, biseksuelle, transpersoner og andre
minoritetspersoner for så vidt angår seksuel orientering, kønsidentitet, kønsudtryk og kønskarakteristika,
og at arbejde for disses politiske, sociale, kulturelle og arbejdsmarkedsmæssige rettigheder, ligestilling og
trivsel såvel nationalt som internationalt.
Foreningens formål tilstræbes opfyldt gennem politisk, socialt, rådgivnings-, informations- og
projektarbejde.
Foreningen er uafhængig i partipolitisk og religiøs henseende.
§3. Medlemskab
Som medlem af foreningen kan optages enhver, som sympatiserer med foreningens formål.
Foreningens medlemmer under 30 år kan optages i ungdomsafdelingen.
Alle møder i foreningen er, bortset fra ved behandling af personsager, i udgangspunktet åbne for
foreningens medlemmer. Foreningens medlemmer har, bortset fra ved behandling af personsager, adgang
til foreningens arkiver, bogholderi og regnskabsmateriale.
Støttemedlemskab kan tildeles enkeltpersoner, organisationer, institutioner, foreninger, private
virksomheder, forbund eller andre sammenslutninger, som kan tilslutte sig foreningens formål og som
ønsker at bidrage til gennemførelsen af foreningens arbejde. Et støttemedlemskab giver ikke stemmeret
ved landsmødet.
Medlemmer og personer der deltager i foreningens aktiviteter og tilbud skal følge foreningens code of
conduct.
§4. Udelukkelse og eksklusion
Såfremt landsledelsen vurderer, ved 2/3 flertal, at en person, der deltager i foreningens arbejde eller tilbud,
aktivt modarbejder foreningens formål og virke eller bryder foreningens code of conduct, kan denne
indstilles til eksklusion.
Eksklusionen kan besluttes efter en høringsproces, hvor personen med evt. bisidder indkaldes til et møde
på baggrund af en skriftlig indkaldelse, hvor de væsentligste kritikpunkter fremgår.
Landsledelsen skal behandle alle klager om brud med foreningens code of conduct. Klagerne behandles
fortroligt, og landsledelsen skal fortælle den, der indgiver klagen deres vurdering. Hvis klagen omhandler et
landsledelsesmedlem, deltager denne ikke i vurderingen, og kan ekskluderes på lige fod med andre
medlemmer.
Et støttemedlem kan også ekskluderes såfremt Landsledelsen vurderer at medlemskabsindehaveren bryder
foreningens code of conduct, efter ovenstående høringsproces.

§5. Landsmødet
Landsmødet er foreningens højeste myndighed.
Ordinært landsmøde afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.
Tid og sted for ordinært landsmøde samt angivelse af sidste frist for indgivelse af forslag bekendtgøres til
hvert enkelt medlem med mindst 6 ugers varsel. Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære
landsmøde, skal være landsledelsen i hænde senest 4 uger før landsmødet. Det tilstræbes at landsmødet
afholdes på skiftende lokationer i landet.
Endelig indkaldelse til ordinært landsmøde sker via foreningens hjemmeside med mindst 14 dages varsel og
skal indeholde foreningens beretning, forslag til forretningsorden for landsmødet, indkomne forslag, forslag
til fremtidigt arbejde, budgetter og en kommenteret gennemgang af foreningens reviderede årsregnskab
samt halvårsregnskab.
Landsmødet har som minimum følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere.
2. Landsledelsens beretning.
2.1 Beretning fra nedsatte udvalg
3. Godkendelse af landsforeningens reviderede årsregnskab samt forelæggelse af halvårsregnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Fremlæggelse af årsprogram
6. Godkendelse af landsforeningens budget.
7. Valg til landsledelsen.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.
Landsmødets beslutningsdygtighed
Et landsmøde er beslutningsdygtigt uanset de fremmødtes antal. Ethvert medlem, som, inden landsmødet
begynder, har indbetalt kontingent, har stemmeret. Hvert medlem har én stemme på landsmødet. Der kan
stemmes ved fuldmagt, dog kan hver person maksimalt medbringe 2 fuldmagter.
Til landsmødebeslutninger kræves almindeligt stemmeflertal, til vedtægtsændringer og beslutninger om
køb, salg og pantsætning af fast ejendom dog 2/3 stemmeflertal.
Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst tre medlemmer forlanger det samt ved personvalg.
Valgprocedure
Landsmødet vælger 9 medlemmer til landsledelsen for 2-årige perioder således, at 5 henholdsvis 4 afgår
hvert andet år.

Forpersonen vælges ved direkte afstemning på generalforsamlingen. Dernæst vælges de øvrige
medlemmer til landsledelsen. Landsledelsen konstituerer sig selv med en næstforperson på
førstkommende landsledelsesmøde.
Ved valg til den resterende landsledelse har hvert stemmeberettiget medlem et antal stemmer der svarer
til de pladser, der skal udfyldes minus én.
Ethvert medlem kan kandidere til landsledelsen ved opstilling på landsmødet.
Valg til enhver post i landsledelsen kræver mindst 10% af de afgivne stemmer. Er der efter første valgrunde
ikke tilstrækkeligt med kandidater, der har modtaget 10% af de afgivne stemmer foretages en valgrunde
mere. Er der efter anden valgrunde stadig ikke et tilstrækkeligt antal kandidater, der har modtaget mindst
10% af de afgivne stemmer står pladserne tomme.
Landsmødet vælger op til 2 suppleanter for 1-årige perioder. Såfremt et medlem af landsledelsen
udtræder, indtræder suppleanterne i den valgte rækkefølge frem til det førstkommende ordinære
landsmøde.
Såfremt flere ledige pladser end de 4 henholdsvis 5 skal udfyldes ved et landsmøde tildeles de 4 hhv. 5
kandidater, som får flest stemmer, mandaterne på to-årige perioder, mens de resterende tildeles
mandaterne på en halv valgperiode dvs. ét år.
§6. Ekstraordinært landsmøde
Ekstraordinært landsmøde afholdes, når et flertal af landsledelsens medlemmer ønsker det, eller når
mindst 50 medlemmer skriftligt fremsætter krav herom til landsledelsen, ledsaget af en til landsmødet
motiveret dagsorden.
Ekstraordinært landsmøde afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæringen. Indkaldelse sker
skriftligt til hvert enkelt medlem med mindst 14 dages varsel og skal være vedlagt en motiveret dagsorden.
En landsledelse valgt på et ekstraordinært landsmøde afgår på førstkommende ordinære landsmøde.
§7. Landsledelsen
Landsledelsen består af forperson, næstforperson og op til 7 menige medlemmer. Til landsledelsesmøder
deltager sekretariatschefen, en repræsentant for LGBT+ Ungdom samt ved relevante punkter en
medarbejderrepræsentant - disse deltager uden stemmeret.
Forpersonen er øverste ansvarlig for at man at LGBT+ Danmark arbejder for at indfri sit formål. Efter hvert
landsmøde udarbejdes en funktionsbeskrivelse for forperson, næstforperson, forretningsudvalg samt en
ansvarsfordeling i landsledelsen.
Landsledelsen har følgende overordnede opgaver:
–
–
–
–
–
–

Fremme af foreningens formål
Udarbejde foreningens strategi
Påse, at foreningens organer arbejder inden for foreningens vedtægter
Repræsentere foreningen og foreningens medlemmer
Realisere foreningens politiske program.
Fastlæggelse af rammerne for foreningens organisatoriske arbejde.

–
–
–
–
–

Ansætte sekretariatschef for LGBT+ Danmark.
Økonomi
Koordinere pressehenvendelser
Udpege en GDPR-ansvarlig
Kontakt til grupper og medlemmer

Landsledelsens organisering
Hvis forpersonen eller næstforpersonen afgår i valgperioden, konstituerer landsledelsen blandt sine
medlemmer en ny forperson eller næstforperson indtil førstkommende landsmøde.
Landsledelsen nedsætter et forretningsudvalg bestående af højst fire medlemmer. Forretningsudvalget må
dog aldrig udgøre halvdelen eller mere af landsledelsen.
Intet landsledelsesmedlem kan beklæde lønnede hverv i foreningen.
Alle tillidshverv i foreningen er ulønnede.
Landsledelsens arbejdsgang
Landsledelsen udarbejder forretningsorden og nedsætter eller godkender politiske udvalg til realisering af
foreningens formål.
Landsledelsen er ansvarlig for, at der findes et kommissorium, der anviser retningslinjer for arbejdet i de
politiske udvalg. De politiske udvalg udvikler politik på deres respektive områder. En politik er gældende,
når denne er godkendt af landsledelsen.
Herudover kan landsledelsen nedsætte eller godkende andre udvalg, arbejdsgrupper eller lign.
Landsledelsens mødedagsordener og -referater skal gøres tilgængelige for foreningens medlemmer. Dog
skal personfølsomme oplysninger tilbageholdelse.
Landsledelsen træffer beslutning om et udvalg eller en arbejdsgruppes opløsning efter disse er blevet hørt.
Landsledelsen skal sikre tydelig, rettidig og relevant intern kommunikation til foreningen medlemmer
Landsledelsen skal sikre, at der gennem relevante medier orienteres såvel indadtil som udadtil om
beslutninger og debatter i foreningen samt løbende orienteres om foreningens aktiviteter.
Landsledelsens beslutningsdygtighed
Landsledelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er til stede (online
tilstedeværelse er også gældende), herunder forpersonen eller næstforperson. Til beslutninger kræves
almindeligt flertal. Der kan stemmes ved fuldmagt.
§ 8. Tegningsregler
Foreningen tegnes i retsforhold af to medlemmer af landsledelsen i forening, hvoraf den ene skal være
forpersonen.
Landsledelsen kan meddele prokura, som aldrig kan være eneprokura.

§ 9. Sekretariatet
LGBT+ Danmarks daglige ledelse varetages af den ansatte sekretariatschef i samarbejde med forpersonen.
Den nærmere beskrivelse af samarbejdet skal fremgå af en opgavefordeling, som forelægges Landsledelsen
til godkendelse. Sekretariatschefen ansættes af landsledelsen, er daglig leder af sekretariatet og virker
under ansvar over for landsledelsen. Sekretariatschefen ansætter foreningens medarbejdere. Ansættes der
leder med personaleansvar, skal det godkendes af landsledelsen.
Sekretariatet er sekretariat for alle foreningens organer.
§10. Økonomi
Landsledelsen er ansvarlig for foreningens samlede økonomi.
Landsledelsen udarbejder et budget for foreningen, som forelægges til godkendelse på det ordinære
landsmøde.
Medlemskontingentet fastsættes på landsmødet.
Landsmødet fastsætter den andel af kontingentet i ungdomsafdelingen og andre afdelinger, der afregnes til
foreningen, og kan fastsætte særlige kontingentsatser for særligt afgrænsede medlemsgrupper.
Foreningens regnskab fremlægges til godkendelse i en kommenteret form på det ordinære landsmøde.
Tilskud, der modtages i forbindelse med projekter, eller som er øremærkede til bestemte formål, skal
henstå på en særskilt bankkonto og må kun anvendes til det angivne formål.
Arv og gaver, der modtages under forudsætning af anvendelse til særlige formål, skal anvendes til disse
formål, så længe disse formål er i overensstemmelse med foreningens mål.
Køb, salg og pantsætning af fast ejendom kan kun ske, såfremt det godkendes af landsledelsen med 2/3
flertal af den samlede landsledelse og vedtages af landsmødet.
Regnskabsåret er kalenderåret.
Foreningens regnskaber revideres af en på landsmødet valgt statsautoriseret eller registreret revisor.
For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.
§11. Ungdomsafdelinger
Ungdomsafdelinger arbejder til fremme af og i overensstemmelse med foreningens formål.
Ungdomsafdelingernes vedtægter fastsættes på afdelingens generalforsamling.
Det nærmere samarbejde mellem LGBT+ Danmark og LGBT+ Ungdom fastlægges i en samarbejdsaftale,
som udarbejdes og godkendes af Landsledelsen og bestyrelsen i ungdomsafdelingerne. Samarbejdsaftalen
ajourføres hvert år efter afholdelse af generalforsamling og landsmøde.
Ungdomsafdelingerne har fuldt selvstyre inden for rammerne af en samarbejdsaftale.
Ungdomsafdelingernes bestyrelser er ansvarlige for afdelingernes aktiviteter og økonomi.

§12. Lokalafdelinger
Lokalafdelinger arbejder til fremme af og i overensstemmelse med foreningens formål.
Det nærmere samarbejde mellem LGBT+ Danmark og den enkelte lokalafdeling fastlægges i en
samarbejdsaftale, som udarbejdes og godkendes af Landsledelsen og bestyrelsen i lokalafdelingen.
Samarbejdsaftalen ajourføres hvert år efter afholdelse af generalforsamling og landsmøde.
§13. Arkiver
Foreningens arkiver, herunder modtagne privatarkiver, må ikke destrueres.
Arkiverne skal opbevares i henhold til foreningens arkivreglement.
Landsledelsen vedtager foreningens arkivreglement.
§ 14. Opløsning
Foreningen kan kun opløses, såfremt der ved skriftlig afstemning blandt alle medlemmer er 4/5
stemmeflertal af de afgivne stemmer herfor.
Ved opløsning tilfalder foreningens midler en humanitær organisation, hvis muligt en organisation der
arbejder med LGBT+ personer. Den siddende landsledelse beslutter hvilken organisation.
Ved opløsning overdrages foreningens arkiver, herunder modtagne privatarkiver, til Rigsarkivet.

