Referat fra LL-møde d. 4. september 2017
1.

Godkendelse af sidste referat
Endeligt opdateret referat udestår.

2.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

3.

Henvendelser/meddelelser
Podcast fra Netudgaven næsten klar til udgivelse. Vi får lov til at gå materialet igennem forud for
offentliggørelse. Andreas giver besked, så snart der sker mere.
Praktikant fra DR vil gerne lave noget arbejde for os. Vi inviterer ham ind til en snak sammen med
Henrik og Camilla.
Akademikerne har kontaktet os for at tilbyde en akademiker i virksomhedspraktik. Peder følger op.

4.

Opfølgning Copenhagen Pride
Generelt gået godt og vi har fået mere medieeksponering end vi nogensinde har haft.
Gæstebartenderne fungerede godt (Peder følger op og skriver tak). Det blev foreslået, at holde en
fest for de frivillige som opfølgning (punkt på næste møde).
Læringspunkter:
•
•
•
•

Ikke så smart at give alkohol væk, da det giver fald i omsætning – Priden har givet større
underskud end ellers trods en større Pride
Forberedelserne burde starte tidligere – det var sværere at få plads til spontanitet
Debatter kan eksponeres bedre
Det kunne gøres mere tydeligt, hvem der var gæstebartendere

Aura var ærgerlig over, at de ikke var inddraget tidligere i processen med at SKAM fik Årets Laks,
der ville kunne være brugt i forbindelse af projektet. Det blev taget til efterretning, og vil indtænkes
fremadrettet bedst muligt.
5.

Styrkelse af LGBT Danmark som Kampagneorganisation
Camilla fra SIVIL gav oplæg om LGBT Danmark som kampagneorganisation og vores uudnyttede
potentiale, bl.a. i form af mangelfuld/uoverskuelig hjemmeside og manglende kapacitet udadtil. Det
kunne være en idé at spejle sig lidt i nogle af ungdomsorganisationer for at se, hvordan de arbejder.
Der var i Landsledelsen umiddelbar opbakning til at arbejde på at styrke LGBT Danmark som
kampagneorganisation. Det blev bemærket, at det var vigtigt, at det ikke blot bliver et kortvarigt
fokus – ikke mindst, da det er et vigtigt strategisk fokus for den retning, som foreningen bevæger sig
i. Det er vigtigt, at vi tænker grundigt over, hvilken vej vi (eventuelt) vil som kampagneorganisation
og hvad det reelt set indebærer inden vi går for langt i processen.

Camilla fra SIVIL vil gerne komme med oplæg, der gør det mere klart, hvad vi kan og bør gøre. Det
er dog vigtigt, at der er en håndfuld personer, der reelt har lyst til at arbejde med det.
Henrik er med til at starte op, derudover Andreas og Søren. I første omgang tages der derudover
kontakt til relevante personer uden for Landsledelsen.
Første møde burde være afholdt inden 1. oktober.
6.

Projektstatus
Vores DAP-projekt i Tunesien: aftale indgået med Kvinfo, så Abir er startet pr. 1/7 og får løn derfra.
Ansøgning fra Malene fra sidste møde er sendt af sted, men i projektet indgår ikke midler til
medarbejdere.
Aura: møde med Mærsk-fonden og modtaget underskrevet aftale. Der bliver indsamlet PRmateriale til at sende ud. I samarbejde med Tommy Petersen er der indsendt bud til Københavns
Kommune om fireårigt projekt.
Søren er i kontakt med Lorraine Hayles fra Ærø, der er ved at udvikle en international
regnbuefamiliefestival på Ærø. Der arbejdes videre med dette.

7.

Landsmøde
a. Praktisk
Indkaldelse: 6 uger før
Der undersøges nærmere for større lokale
Der skal oprettes Facebook-event
Vi har fået tilbud om bus til 11000 kr. til 65 personer. Dette kunne eventuelt (delvist)
dækkes af en mindre egenbetaling på 100-125 kr.
Det blev foreslået at holde en form fro reception efter mødets afslutning og inden bussen
kører tilbage til Aarhus. Dem, der har lyst til at blive og gå ud at spise, er selvfølgelig også
velkomne til det.
Søren B. høres ad om han har lyst til at være dirigent. Andreas spørger i Rådgivningen om
der er en, der har lyst til at supplere som dirigent.
Stephen Wessels foreslås som referent. Thomas kontakter Stephen.
b. Beretning
Der er én måned til første udkast. Den kræver ekstra slagkraft i år. Alle udvalg, grupper og
projekter skal komme med indspark i form af bullets eller lignende, der kan danne
udgangspunkt for tekst, som Søren sammenskriver.
c. Landsledelsen fremadrettet
Vi laver et gå-hjem-møde for at informere om mulighederne for at stille op til Landsledelsen
og hvad det arbejde indebærer. Det blev noteret, at det bør streames og at det eventuelt
kun er folk, der ikke er på valg, der fortæller – så det ikke bliver et vælgermøde.

d. Budget 2018, indspark.
Folkemøde, Pride, jubilæum, kampagnearbejde, generel kommunikation og information,
medlemspleje og uddannelsesdage, husleje, ikke mindre aktivitetsniveau.
8.

Evt.

Punkter til næste møde:
•

Fest for pridefrivillige

