Landsledelsesmøde d. 2. januar 2017
Til stede: Michael Kjeldsen, Andreas Nielsen, Søren Laursen, Lasse Holm Grønning, Karoline Vind, Henrik
Hynkemejer, Thomas Kinch Volstrup.
Fraværende: Ask Ulrich Pedersen, Maia Linnet Jensen

1 Formalia
Mødeleder: Michael
Referent: Thomas
Godkendelse af referat: referatet godkendt, dog med indvendinger jf. punkt 4.
Godkendelse af dagsorden: dagsorden godkendt med følgende tilføjelser:
 Godkendelse af referat
 Nyt 8a: Internt udviklingsmøde + julefrokost – underpunkterne herefter hedder derved 8b, 8c, og
8d

Desuden blev det besluttet at flytte nedenstående møder:
 6. februar flyttet til 23. januar
 1. maj flyttet til 8. maj
 5. juni flyttet til 12. juni

2 Meddelelser
Andreas og Thomas har deltaget på LGBT+ Ungdoms møde for at snakke om fremtidigt arbejde,
kommunikation og udfordringer. Andreas og Thomas indstiller til, at der på hvert møde bliver givet et kort
indblik i hvad der sker i LGBT+ Ungdom, hvortil der bliver der lavet skriftlig orientering forud for møderne.
Meddelelser fra LGBT+ Ungdom:
 Samarbejde med Talk Town i samarbejde med andre LGBTQ-ungdomsforeninger
 Diskuteret forstadiet til folkemøderne samt forpersonnetværket

3 Projekt: Café Aura
Oplæg ved Simon og Andreas
Projektet er kortet ned til to år i stedet for tre med det argument, at to fuldtidsstillinger kan klare det på to
år. Dette vil samtidig kræve et mindre budget, og dermed mindre behov for støttemidler.
Efter to år skal projektet føres videre med støtte fra LGBT DK, men mere selvstændigt. Kan fungere som en
måde at skaffe flere medlemmer til LGBT+ Ungdom – muligvis med det sigte at kunne søge DUF-midler. Det

er herefter desuden meningen at enhederne skal drifte selv med supervision fra LGBT DK.
Frivilligkoordinator enheden skal stå for kontakten med kommunen.
På længere sigt kan enhederne sikkert komme til at figurere som underafdelinger af LGBT+ Ungdom.
Forhåbentligt kan DUF-midler finansiere tovholder ansat under foreningen. En sådan eventuel struktur vil
kræve løsrivelse af LGBT+ Ungdom fra LGBT DK for at kunne få DUF-midler. DUF kunne være en
langtidssigtet løsningsmodel, men ikke den eneste mulige. Søger at finde finansieringen gennem offentlige
midler. På nuværende tidspunkt er det udelukkende engangsbeløb, der opereres med. Satspulje-midlerne
kunne være en anden mulighed end DUF.
Flere samarbejdspartnere, der støtter op om projektet allerede, herunder Børns Vilkår, Ventilen, AIDSFondet og Normstormerne som følgegruppe samt støttebrev fra Sex & Samfund. Der arbejdes desuden
også på at få Ungdommens Røde Kors med, men venter stadig på svar.
Projektbudget ender på ca. 2-3 mio., men det endelige projekt ligger endnu ikke fast.

Diskussion:
Første indskydelse fra LL var, at projektet er spændende, men forankringen i LGBT DK skal være klar og
tydelig. Umiddelbart ingen imod projektet, der bliver fælles projekt mellem LGBT+ Ungdom og LGBT DK,
hvor sidstnævnte bliver bagvedliggende støtte til projektet.
Kort diskussion om projektets eventuelle risiko for at løsrive Ungdom fra DK. Problematisk hvis dette bliver
resultatet. Støtte for projektet som en del af LGBT DK – også på længere sigt. God idé at sprede en så givtig
aktivitet til større dele af landet, og et projekt som dette kan fungere som en god måde at gøre det på.
Det bør løbende være et fokuspunkt at være sikker på hvor projektet fører hen, og efterfinansieringen skal
nøje overvejes. Satspuljen ville være at foretrække som mere langsigtet finansiering.
Løntilskudsstillinger til projektet løber fra 1. februar og fire måneder frem, og LL giver støtte hertil. Der blev
dog udtrykt bekymring for hvorvidt første del af projektet kan gennemføres på denne korte tid.
LL giver opbakning til projektet i sin nuværende form.

Styregruppe:
Tre personer: én indstillet fra LGBT Ungdom, to indstillet fra LGBT DK.


Karoline og Michael er foreløbigt indstillet fra LL

4 Opfølgning på sidste møde, ansvarsområder og deadlines
Der var uklarheder om hvorvidt der var klarhed over ansvarsområder afdækket på forrige møde.
Det blev besluttet, at ansvarlige/udvalg kommer med oplæg til årets arbejde og arbejdsområder – gerne i
skriftform – forud for næste møde, hvor dette gennemgås og diskuteres.

5 Planlægning af året
Søren vil gerne lave udkast til årshjul forud for næste møde. Et sådant hjul bør indeholde store
begivenheder, månedlige fokusområder, mødedatoer/tentative dagsordener. Dette sendes forud for næste
møde, hvorefter oplæg fra ansvarlige og grupper indarbejdes.

6 Implementering af resolutionsforslaget fra Ungdom
Andreas foreslår, at vi laver en fortolkning af resolutionsforslaget og sende det videre ud i politisk forum.
Andreas vil gerne komme med et udkast til henstilling til politisk forum forud for mødet i dette d. 16.
januar. Dette sendes til LL, der har mulighed for at kommentere det på forhånd.

7 Axgil Galla
Tidligere har vi fået speciel deal, hvor vi sidste år havde ca. 10 pladser ekstra. Det er foreslået, at vi igen i år
støtter med 10.000.
Det blev kommenteret, at der har været diskussion om strukturen for arrangementet, særligt den politiske
del, hvor bl.a. LGBT DK og andre LGBTQ-organisationer har kunnet komme med input. Arrangørerne har et
mål om at sende showet som regulært tv-show i 2018, hvortil Landsforeningen kunne være
omdrejningspunkt for som led i LGBT DK’s 70-års jubilæum.
Henrik og Søren inviteret som special guests. Henrik kan dog ikke deltage.
LL diskuterede rimeligheden af sponsorat og størrelsen heraf, herunder også arrangementet som helhed og
LGBT DK’s tilknytning. Det blev særligt diskuteret, hvorvidt LGBT DK skal støtte op om et arrangement, man
på mange måder stiller sig kritiske over for, bl.a. på grund af sprogbrug fra arrangørerne. LGBT DK skal ikke
for alt i verden blot støtte op om arrangementet, men skal være i (kritisk) dialog for at trække i den retning,
vi ønsker.

Sponsorat til afstemning til sponsorat
6 for, 1 imod
Det blev besluttet at sponsorere med 10.000 kr. og forsøge at forhandle den bedst mulige aftale hjem, men
med de kommentarer og forslag, der er kommet, og på den betingelse, at nogle billetter gives til fx frivillige,
så det ikke blot bliver en fest for LL. LL bør dog være repræsenteret.

8 Fremtidige arrangementer
8a Internt udviklingsmøde + julefrokost
Det nuværende, der var planlagt til 14. januar, udskydes – ikke mindst for at få mulighed for at få et mere
gennemarbejdet arrangement. Arrangementet skal fortsat tage from af udviklingsmøde med efterfølgende
socialt samvær. Udspil til indhold til udviklingsmødet bliver forberedt og fremlagt på mødet d. 23. januar.
Følgende står for planlægningen:
 Andreas, Thomas, Ask(?), evt. Karoline
 Økonomi: Michael
Lørdag d. 14. er ”aflyst” og inddraget til arbejdsgruppemøder.
4.-5. marts virker som den mest oplagte dato, men alle opdaterer deres doodle med henblik på at finde en
weekend i slut februar/start marts, således at det ikke bliver en weekend for langt ude i fremtiden. Michael
udsender reminder om doodle.

8b Nytårskur
Formål: at synliggøre over for medlemmer og andre. Tanken er at være et forholdsvis socialt arrangement
og flagning af, at nu sætter vi året i gang.
Det blev besluttet, at arrangementet i år skal være et åbent arrangement for medlemmer,
samarbejdspartnere, venner og andre interesserede. Der laves særskilt invitation bl.a. samarbejdspartnere.
Søren laver denne, og Henrik sørger for Facebook-event.
På mødet d. 23. planlægges den resterende af arrangementet ud fra den umiddelbare opbakning til
arrangementet.

8c Folkemøde
Folkemødet er primært netværksarrangement, hvor vi skal deltage, da det ellers bliver lagt mærke til på en
negativ måde.
Nærmere aftales på næste weekendmøde.

8d Sankt Hans
Der er kommet oplæg fra samarbejdspartner fra sidste år, der synes samarbejdet var fedt og gerne ser et
fortsat samarbejde – hvor vi står for musikken… Der er foreslået 40.000 til musikbudgetVi stikker i øjeblikket følere ud til kommunen for at finde ud af, hvordan vi sikrer tilladelse.
Kan der tænkes andet samarbejde end tivoli-selskabet? Der bør være mere fokus på, hvad vi egentlig gerne
vil. Denne diskussion tager vi på næste møde. Michael hører Frederik, om han vil lave et kortere skriftligt
oplæg til brug til denne diskussion.

9 Eventuelt
Kapacitetsopbyggende HIV-STI-arrangement i Bruxelles arrangeret og finansieret af ILGA-Europe. Thomas
vil gerne deltage, da der på nuværende tidspunkt ikke eksisterer et sundhedsudvalg. Ingen modsigelser.
LGBT+ Ungdom vil gerne friske forlokalet op. Der er umiddelbart ingen modsigelser.
Henrik opfordrer alle til at tænke over venner/bekendte, der kan søge stillingen som økonomimedarbejder
på deltid.
Kontingentsatser skal bearbejdes af Landsledelsen snarest muligt.

10 Mødeevaluering
Godt styret, og godt med nogenlunde holden af tidsplan.

