Forslag til ændring af LBL's vedtægter vedrørende
Landsforeningens navn

Nuværende § 1, stk. 1
§ 1. Foreningens navn er "Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske, Forbundet
af 1948".
Foreslås ændret til ny § 1, stk. 1
§ 1. Foreningens navn er ”____________”
Nuværende § 26, stk. 1
§ 26. Medlemmer, der virker til skade for "Landsforeningen for Bøsser og
Lesbiske, Forbundet af 1948" kan ekskluderes på landsmødet med 2/3
majoritet, såfremt sagen er optaget på dagsordenen.
Foreslås ændret til ny § 26, stk. 1
§ 26. Medlemmer, der virker til skade for "____________" kan ekskluderes på
landsmødet med 2/3 majoritet, såfremt sagen er optaget på dagsordenen.

Følgende forslag er indkommet:
Forslag 1:
”1948 – forbundet for seksuel orientering og kønsidentitet” / ”1948 – Danish
association for sexual orientation and gender identity”
(Forslagsstiller: Peter Falk)
Motivation:
For:
Foreningen er en af de ældste LGBT organisationer i verden
Hentyder til “Forbundet af 1948”
Cifre har en stærk tilknytning til personer og organisationer, fx
1948, med undertekst, er sagligt og præcis
1948 rummer en god historie
1948 er internationalt
Mod:
Kan man lige huske 1948 eller er det et tal som alle andre?
Kan det forveksles med London OL?
Domænet er optaget, men kan nok købes.
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Inklusionen af biseksuelle og transpersoner, har affødt en længerevarende
debat internt i foreningen vedrørende ændring af foreningens navn. Der er
fremkommet en række forslag til navneændring. En navneændring indebærer
ændring i foreningens vedtægters § 1, stk. 1 og nævnes endvidere i
vedtægternes § 26, stk. 1. Disse foreslås derfor ændret som følger:

Forslag 2:
”ASK – forbundet af 1948. Landsforbundet for alternativ seksuel og
kønsidentitet”
(Forslagsstiller: Erik Hansen)
Motivation:
Alting forandrer sig, også LBL. Foreningen inkluderer foruden bøsser og lesbiske
nu også bi- og transpersoner.
Tiden og de ting vi har oplevet har gjort at vi har fået et mere nuanceret billede
af seksualitet og identitet. Eller som jeg hørte en ung bøsse sige under
Outgames: Jeg er dødtræt af at folk taler om mit sexliv - det er min identitet
det handler om!
Da foreningen skal afspejle hvilke mennesker, den dels er medlemmer og
målgruppe for, er det derfor vigtigt at signalere bredden i organisationen. Dette
mener jeg fuldt ud kan gøres med navnet ASK. Her får vi både afspejlet at vi
har en anden seksuel identitet end flertallet har og at vi også indeholder andre
kønsidentiteter end de normative.
Og som en lille krølle på halen, kan der jo også drages en smuk parallel til den
nordiske mytologi, hvor livets træ, Yggdrasil, er en stor ask. Stammen på livets
træ er jo netop at erkende sin autenticitet, sin egenart, for at kunne leve et
godt og fyldigt liv.
Forslag 3:
”Forum for seksuel mangfoldighed”
(Forslagsstiller: Preben Schaldemose)
Motivation:
Jeg mener, navnet skal være på dansk, men let oversætteligt til engelsk.
Jeg mener, navnet skal være langtidsholdbart.
Jeg mener, navnet skal være umiddelbart forståeligt såvel for alle medlemmer,
unge som ældre, for alle potentielle medlemmer samt for udenfor stående,
både medier og den almindelige befolkning.
Jeg mener navnet skal være mundret.
Jeg har hørt flere sige, at det er vigtigt at få vor lange historie som organisation
med i det nye navn. Det er et synspunkt, jeg for så vidt kan tilslutte mig, men
dog ikke anser for afgørende.
Jeg har hørt mange sige, at det er vigtigt, at det nye navn inkluderer alle
grupperinger af både seksuelle orienteringer og kønsorienteringer. Dette
synspunkt kan jeg også forstå og tilslutte mig. Men det medfører nødvendigvis
et meget langt navn, hvor det mundrette forsvinder, og det umiddelbart
forståelige til en vis grad også.
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Forslag 4:
”Forum for seksuel mangfoldighed, Forbundet af 1948”
(Forslagsstiller: Preben Schaldemose)
Motivation:
Samme som under forslag 3
Forslag 5:
”Forum for seksuel mangfoldighed og fri kønsorientering”
(Forslagsstiller: Preben Schaldemose)
Motivation:
Samme som under forslag 3
Forslag 6:
”Forum for seksuel mangfoldighed og fri kønsorientering, Forbundet af 1948”
(Forslagsstiller: Preben Schaldemose)
Motivation:
Samme som under forslag 3
Forslag 7:
”LBL – landsforeningen for homo-, bi- og transseksuelle rettigheder”
(Forslagsstiller: Kaj Erik Nielsen)
Motivation:
LBL er et kendt og respekteret navn i offentligheden og det ville være kedeligt
at miste den goodwill, som LBL står for.
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Forslag 8:
”LBL, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner”
(Forslagsstiller: Peter Andersen)
Motivation:
Foreningens nuværende navn, "Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske,
Forbundet af 1948", inkluderer ikke grupperne af biseksuelle og transpersoner,
der er specifikt nævnt i vedtægternes formålsparagraf, vedtægternes § 2. Det
foreslås derfor, at navnet ændres til "LBL, Landsforeningen for bøsser, lesbiske,
biseksuelle og transpersoner".
Forslaget er tænkt som et kompromis-forslag, der kan vedtages, såfremt ingen
andre navneforslag opnår det fornødne kvalificerede flertal på landsmødet. I
den eventuelle mangel på et godt og samlende navneforslag, vil dette trods alt
være bedre end at fortsætte med foreningens nuværende navn endnu et år.
Forslaget bevarer navnet LBL, men inkluderer de undergrupper, der er dækket
af foreningens formål i den lange udgave af navnet. Dette ligger i tråd med,
hvad mange andre organisationer og grupper har gjort i deres tilsvarende
navneprocesser for at inkludere biseksuelle og transpersoner.
Forslaget sløjfer endvidere "Forbundet af 1948" fra navnet. Motivationen for
dette er, at navnet i praksis ikke længere anvendes og at det samlede navn
bliver unødvendigt knudret og langt af at inkludere denne del.
Endelig er det bevidst at forslaget ikke bruger stort forbogstav for hver af
undergrupperne. Brugen af store forbogstaver kan have givet mening for at
gøre forkortelsen "LBL" mere synlig i navnet, men med det nye navn er "LBL"
ikke længere direkte forbundet til nogen forkortelse og det vil derfor blot være
forvirrende fortsat at skrive undergrupperne med stort forbogstav. Sprogligt
giver det heller ikke meget mening med store forbogstaver i denne
sammenhæng.
Forslag 9:
”Provers – for sex- og kønsrettigheder siden 1948” / ”Proverse – for sex and
gender rights since 1948”
(Forslagsstiller: Søren Laursen)
Motivation:
Ordet findes ikke i forvejen, men giver konnotationer til pervers, subvers,
univers og divers. URL'en er tilgængelig.

Forslag 10:
”Spektrum S/K – for sex- og kønsrettigheder siden 1948” / ”Spektrum S/G –
for sex and gender rights since 1948”
(Forslagsstiller: Søren Laursen)
Motivation:
Spektrum er også meningsfuldt ift. foreningens medlemmer og arbejde.
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Forslag 11:
”Varia Sex og Køn – for sex- og kønsrettigheder siden 1948” / ”Varia – for sex
and gender rights since 1948”
(Forslagsstiller: Søren Laursen)
Motivation:
Navnet er let at forstå og meningsfuldt i forhold til foreningens medlemmer og
arbejde.
Forslag 12:
”LBLBT – Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner”
(Forslagsstiller: Søren Laursen)
Motivation:
Navnet er en simpel udvidelse af det nuværende navn. Også her kan man
overveje nødvendigheden af at skulle udvide listen yderligere.
Forslag 13:
”LGBT Danmark”
(Forslagsstiller: Søren Laursen)
Motivation:
Navnet er letforståeligt, men kan også blive umoderne, hvis der opstår
konsensus om, bogstavlisten er for kort.
Forslag 14:
”Unisexus – Dansk NGO for sex- og kønsrettigheder siden 1948” / ”Unisexus –
Danish NGO for sex and gender rights since 1948”
(Forslagsstiller: Christoffer Ejby)
Motivation:
Det de fleste sikkert, til at starte med vil forbinde det med, er det velkendte ord
unisex som er en
betegnelse typisk for noget påklædning, som ikke er køns specifikt. Netop dette
falder godt i tråd med os set i lyset af en moderne LGBT organisation som
ønsker at være køns neutral.
Det næste der falder mig ind er ordet universal altså typisk en betegnelse for
rengøringsmiddel som ikke begrænser sig til få områder men derimod kan
bruges vidt og bredt, altså i sidste ende står det for fleksibilitet eller
rummelighed.
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Herefter falder mine tanker på sex, altså set i lyset af seksualitet selv om
navnet ikke direkte betyder noget med sex men derimod er en betegnelse for
et ”universalt køn.”
Til sidst falder jeg over en opdeling af ordet nemlig: UNI SEX US, hvilket man
kan vælge at tolke på
mange måder, men det der falder mig ind er US som jo betyder os, hvilket
giver mig en følelse af at vi sammen er med til at gøre sex og køn mere
universalt altså at nedbryde normerne.
Kampagnen kunne også hedde: UNI SEX US NOW!
Forslag 15:
”HoBiT ”
(Forslagsstiller: Dorte Sterubo)
Motivation:
(=homo, bi og trans). Det er mundret, vil kunne begå sig internationalt samt
ikke mindst let at huske. Og så kan vi jo alle kalde os hob(b)itter :o)

Overordnet begrundelse for navneændring:
Efter inklusion af biseksuelle og transpersoner i foreningen er foreningens navn
ikke længere repræsentativt for foreningens medlemsgrundlag.
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