Ordinært landsmøde i Landsforeningen af Bøsser og Lesbiske,
Forbundet af 1948,
lørdag den 22. november 2008, klokken 12 til 18
Nygade 7, 4.sal, 1164 København K
Dagsorden, beretning, regnskab, budget, indkomne forslag og andre relevante
papirer kan hentes på www.lbl.dk senest 14 dage før Landsmødet.
Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære landsmøde, skal være
landsledelsen i hænde senest 4 uger før landsmødet, altså senest lørdag den
25. oktober på ovenstående adresse eller på lbl@lbl.dk

Kære medlem af LBL
I løbet af 2007 blev det desværre besluttet at indstille driften af LBL's
medlemsblad, Panbladet. Dermed forsvandt mange medlemmers umiddelbare
kontakt til resten af foreningen. Kun hvis man har deltaget i LBLarrangementer, har man gennem det seneste år kunnet holde fingeren en
smule på pulsen – bortset fra da der sidst på vinteren 2008 dumpede en
indkaldelse til ekstraordinært landsmøde ind af brevsprækken.
"Økonomiske problemer", "landsledelsen trak sig" og "diskutere foreningens
fremtid". Ikke ligefrem ord der signalerer vitalitet, overskud og overblik i en
forening.
I LBL's daglige ledelse, Landsledelsen, der blev valgt på det ekstraordinære
landsmøde i februar 2008, er vi kede af, at vi ikke har været gode til at fortælle
om, hvad der sker i foreningen. Intet nyt er som bekendt sjældent særlig godt
nyt, og vi er pinligt bevidste om at mange medlemmer som en naturlig ting må
tænke, at det går rent ad Pommern til i LBL.
Dette er imidlertid meget langt fra sandheden!
Allerede på det ekstraordinære landsmøde oplevede man en stor kampgejst og
vilje til at bære foreningens arbejde videre, og Landsledelsen har lige siden
landsmødet arbejdet tæt sammen med foreningens mange gode kræfter for at
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holde foreningens mange bolde i luften. Samtidig har det haft høj prioritet at
skabe et overblik over det, der i udgangspunktet forårsagede krisen, nemlig
penge.
Med udgangspunkt i en debat der blev startet på landsmødet har Landsledelsen
desuden afholdt åbne møder om foreningens fremtid. En stor del af dette
arbejde har drejet sig om foreningens struktur, der ses af mange som en
væsentlig hæmsko for foreningens arbejde. Et struktur-udvalg med deltagelse
fra alle LBL's afdelinger har siden sommeren arbejdet målrettet for at have et
stykke arbejde klar til Landsmødet om halvanden måned. Udvalgets arbejde er
beskrevet nærmere andetsteds i dette brev.
Landsledelsen har altså arbejdet med en indadvendt nu-og-her-konsolidering af
foreningen for at sikre stabilitet og overblik, og dels arbejdet for at sikre LBL
den stærkest mulige platform for sit fremtidige arbejde. Mellem disse to ting,
og en frygtelig masse drift af en organisation i forandring, har vi desværre ikke
haft tilstrækkeligt fokus på kommunikation bredt til foreningen. Det må og skal
gøres bedre fremover.
LBL kan være stolt over at kunne indkalde til Landsmøde! Det er på grund af
mange medlemmers frivillige indsats, at foreningen ikke har drejet nøglen om
og ikke ligger underdrejet i økonomisk og administrativt rod. I stedet kan vi
mødes med et overblik over økonomien, en vision for det videre arbejde og en
gejst til at videreføre det arbejde, der til Sankt Hans kunne fejre sin 60-årsfødselsdag.
Landsledelsen håber at se så mange som muligt til Landsmødet til at kvalificere
debatten, tage aktivt del i foreningen og være med til at skabe det bedst
mulige fremtidige LBL.
Sammen med denne formelle indkaldelse til Ordinært Landsmøde 2008 er der i
brevet skitseret nogle temaer for det arbejde, der er foregået i Landsledelsen
siden februar – en slags uformel beretning (der dog ikke erstatter den formelle
beretning!). Her kan du læse om nogle af de ting som rører sig i vores del af
verden, og som sandsynligvis vil blive berørt på Landsmødet. God læselyst.
Mange venlige hilsner og på gensyn
Landsledelsen
Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske, Forbundet af 1948
PS: En stor 60-års-jubilæumsfest i forlængelse af Landsmødet er i støbeskeen,
så tag en ekstra skjorte med i tasken. Mere information følger.
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