Referat af Landsledelsesmøde d. 22. april 2018 kl. 19-21
Deltagere: Karoline Barkvoll Holstad, Henrik Hynkemejer, Katja Brøgger, Peder Holk Svendsen, Peter
Høj, Andreas Nielsen (delvist), Thomas Kinch Volstrup
Afbud: Amalie Otkjær, Andreas Nielsen (delvist)
1. Valg af mødeleder
Henrik
2. Valg af referent
Thomas
3. Godkendelse af referat fra seneste møde
Referat ligger på Teams.
4. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
5. Henvendelser, meddelelser og opdateringer

6. Lukket punkt vedr. T-gruppen
LL vil diskutere den fremadrettede proces for gruppen.
7. Satspuljeansøgning v. Marie Louise
Status for ansøgningsprocessen:
Marie-Louise redegjorde for status for ansøgningsprocessen. I løbet af maj bliver der meldt
aktiviteter og budget ind fra organisationer rundt om i landet. Af den endelige ansøgning vil
fremgå minimum- og maksimumprojekt, og der vil blive prioriteret aktiviteter i områder, hvor
der er færre muligheder for at søge midler. Der er nu også fundet kontaktpersoner på
Bornholm.
Hele vejen gennem processen har der været fokus på, at LGBT Danmark kan og skal fungere
som understøttende landsorganisation, hvilket der generelt har været opbakning og
forståelse for. Dermed skal der tænkes ind i den lokale kontekst og geografisk spredning.
Det vil blive overvejet, hvorvidt ansøgningen kan deles op i mindre grupperinger, så der
opnås større sandsynlighed for at få støtte. Lige meget hvad vil der være fokus i
ansøgningen/ansøgningerne på, at der er og er behov for sammenhæng.
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Omfanget på ansøgningen er 5-8 sider. Budgetter skal være særligt detaljerede. Deadline for
hele ansøgningen er 11. juni.
Samarbejde med Intersex Danmark:
LL bakker op om Intersex Danmarks arbejde og politikker, og bakker ligeledes op om, at det
er Intersex Danmark, der er primært talerør på området.
For at imødekomme problemstillingen samt området i det hele taget indstilles det desuden,
at der skabes større engagement på området, fx informationsmøder, og herefter eventuelt
større politisk stillingtagen til samarbejde og/eller politik på området. Sundhedspolitisk
Udvalg opfordres til at tage lead på opgaven om informationsmøde/-seminar.
8. Lukket punkt
9. Axgil 2018
Bord med 12 – foreløbigt besat 10 pladser
 Karoline, Katja, Peter, Ask, Amalie, Thomas, Martin Christensen, Martin Spangsbro,
Andreas Kronborg, Marie-Louise
 Henrik og Peder indbudt gennem andre kanaler
Peter spørger Ungdomsbestyrelsen, om de har mulighed for at dække de sidste to pladser.
Henrik udsender supplerende materialer.
Der kommer to jubilæumsroll-ups.
10. Jubilæum
Der er godkendt logo – det er flot! Konstruktivt møde med SIVIL. Der arbejdes på noget
merchandise, der adskiller sig fra vores generelle merchandise, der forsøges at være klar til
Aarhus Pride, alternativt senest til Folkemødet.
11. Folkemøde
Primært deltagelse fra Landsledelsen.
Vi satser på to debatter forankret i LGBT Danmark.
Empatisk arbejdsmarked: Peder undersøger, om vi kan afholde noget sammen med EP, som
har stand ved siden af hinanden.
Stigma: Peder kommer på, Karoline sender oplæg. Ansvarlig: Peder
Finansiering: Handler i stedet om forskellen på juridiske rettigheder og social anerkendelse.
Ansvarlig: Thomas
LGBT på skoleskema: LGBT Ungdom og Ask
LGBT og hjemløs: her har vi ikke ressourcer
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Slutter LGBT-kampen med mig?: Der er forskelle på social anerkendelse og juridiske
rettigheder. Kampen mod fobi er langt fra vundet. Karo (og Thomas) arbejder videre med
Ane fra Priden
Spilcafe: LGBT+ på tværs. Ansvarlig: Ask
Historietime: LGBT Danmarks 70-års jubilæum. Ansvarlig: Ask
Ask arbejder med en arbejdsgruppe for at udvikle metoder, der inddrager de besøgende.
Ask undersøger med Søren L om han vil melde debatter ind. Beskrivelser er klar fra alle
senest d. 28/4.
2. maj er der frist til Folkemødet for at melde debatter ind.
12. Aarhus Pride
Thomas er tovholder for koordinering med LGBT Ungdom Aarhus.
Der svares på Teams ift. deltagelse.
13. Aalborg Pride
Der svares på Teams ift. deltagelse.
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