Landsledelsesmøde 4. juni 2018 kl. 19-21
Deltagere: Henrik Hynkemejer Peder Holk Svendsen, Peter Høj, Ask Petersen, Andreas Nielsen,
Gæst: Jona Lohse
Afbud: Katja Brøgger, Amalie Otkjær, Thomas Volstrup, Karoline Barkvoll Holstad
1. Valg af mødeleder
i. Henrik valgtes
2. Valg af referent
i. Andreas valgtes enstemmigt med applaus
3. Godkendelse af referat fra seneste møde
 https://teams.microsoft.com/_#/files/Generelt?threadId=19%3A8832ea

078f9245698e2c1798b88b3bc9%40thread.skype&ctx=channel&contex
t=Referater
4. Godkendelse af dagsorden
5. Henvendelser, meddelelser og opdateringer
 Status SATS-puljeansøgningen (orientering)
i. Henrik orienterede om, at der nu er udarbejdet udkast til
satspuljeansøgning, og styregruppen mødes onsdag morgen for at drøfte
pågældende udkast.
 Update fra Aarhus Pride (orientering)
i. Peter orienterede om, at foreningens deltagelse i Aarhus Pride gik godt. Det
blev bemærket, at foreningen ikke var mødt talstærkt op. LGBT-rådgivningen
Aarhus vandt en pris.
 Status jubilæum og merchandise (orientering)
i. Der er produceret merchandise. Og produceres yderligere inden sommerens
arrangementer.
ii. Der arbejdes på at få lov til at låne Københavns Rådhus.
 Status Happy Copenhagen (orientering)
i. Vi har fået endeligt svar på, at vi udpeger en person, og at såfremt denne
person stopper, så udpeger vi en ny. Det er blevet meddelt, at LGBT Danmark
udpeger Steffen Jensen.
 Copenhagen Pride (orientering)
i. Amalie indhenter tekst om alle foreningens bidrag til Pridens
Menneskrettighedstelt
 Sankt Hans status (orientering)
i. Ask fortalte, at det er en udfordring at få fat i et bål. Henrik tjekker op med
Siv ift. telt/pavillon på Shurgaard.
 Kontakt vedr. LGBT-podcast (orientering)
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i. Amalie er i kontakt med Camilla vedr. podcast
 Indgåelse af overenskomst (orientering)
i. Overenskomst-processen forløber efter planen. Både HK og DM presser på,
for at foreningen indgår OK med dem.
 Opsigelse i TRANSIT (orientering)
i. Marie Louise har desværre valgt at opsige sin stilling i TRANSIT-projektet.
Der arbejdes på at finde en løsning for resten af året.
Økonomi (orientering)
 Deltagelse i ILGA Europe (beslutning)
i. Det besluttedes at foreningen sender Peder til ILGA-Europe konference
Revision (orientering)
i. Revisionen af foreningen er blevet 37.500 kr. dyrere end forventet. Henrik
undersøger mulige løsningsmodeller.
ii. Peter undersøger muligheden for at indgå pro-bono samarbejder om
revisionen.
Folkemøde (drøftelse)
i. Katja og Peder kører biler derover
ii. Alle får et telt hver – bortset fra Katja og Amalie
Evt.
i. Der opfordres til at deltage i gratis filmvisning "Love Simon" mandag d. 11.
Juni 2018.
ii. Peder holder tale ved lanceringsarrangementet ifm. regeringens nye
handlingsplan onsdag d. 6. juni 2018
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