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Referat
1.

Formalia
1a

1b
1c
1d

2.

B: Beslutning
D: Diskussion
G: Godkendelse
M: Meddelelser
O: Orientering
V: Valg

Fremmødte: Søren Laursen, Thomas Kinch Volstrup, Karoline
Vind, Michael Kjeldsen, Henrik Hynkemejer, Peder Holk
Svendsen, Andreas Nielsen, Maia Linnet & Ask Ulrich
Petersen
Valg af referent: Ask Ulrich Petersen
Godkendelse af referat - godkendt
Godkendelse af dagsorden - godkendt

Meddelelser
Michael: Økonomipunktet udgår, da tallene fra G1 ikke giver et retvisende billede at
foreningen. Der er brug for kvalitetskontrol.
Thomas: HPV-projektet vedrørende MSM, som vi kører med Sundhedsstyrelsen, er oppe
at køre.
Søren: Reklamebureauet 'Out of home' stiller nogle ressourcer til rådighed og har fået øje
på os. Vi får folieret 6a i to uger med fokus på arbejdsmarkedet.
Søren: LGBT-TV for København. De har brug for frivillige til at lave en redaktion.
Henrik: Sky-media spørger, om vi er interesseret i at lave en reklamefolder hos dem. Vi
tager en snak med dem.
Henrik & Søren: Har holdt møde med den nye direktør for AIDS-fondet.
Andreas: Besøgsvennerne er i gang og på besøg på plejehjem. Der er god stemning i
gruppen, og vi er glade for initiativet
Peder & Søren: Var til venskabskamp på Brøndby stadion. Der er skabt kontakt til fanforeningen og det er interessant at tage dem med på råd i den videre snak med DBU.

3.

Deltagelse og synlighed ved prides
Vi bør gøre noget mere for at være synlige til alle prides. Det går ikke, at folk er i tvivl
om, om LGBT Danmark er repræsenteret til de danske prides.
Landsledelsen beslutter, at LGBT Danmark skal være repræsenteret synligt i alle danske
prides.
Der skal skrives et oplæg til, hvordan vi som landsledelse ønsker at være repræsenteret
til de danske prides, hvordan vi økonomisk støtter aktivister og
Andreas og Ask kigger på generisk LGBT Danmark-pride-merchandice og ser om vi kan
nå at bestille noget jeg Aalborg pride.

4.

Rengøring på sekretariatet
Peder er i dialog med diverse rengøringsselskaber, så vi kan få rengøring på sekretariatet
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igen. Der kommer et tilbud hurtigst muligt. Vi regner med at der kommer rengøring ca.
hver 14. dag. Rammen er 1000,- pr. gang.

5.

Dansk LGBT-historie
Vi har mulighed for at gå ind i et projekt om at få nedfældet en dansk LGBT-historie et
samarbejde med PhD Peter Edelberg. Det er vigtigt for landsledelsen at der kommer en
følgegruppe på projektet med en bred repræsentation. Projektrammen er to år, når vi har
fundet pengene.

6.

Personalepoliti

k

Vi snakker om fremtidige personaleforhold og udviklingen af en personalepolitik.

7.

Fremtidige arrangementer
7a
Landsmøde
Rød billet kommer ikke til at sponsorere billetter til Aarhus. Thomas arbejder på en
rabatordning. Andreas kigger på lokaler og støttes af Maia.
7b
Folkemøde
Afgang fra foreningen 16:15.
Vi skal have koordineret repræsentation til relevante debatter.
Vi skal have tilføjet instagram til vores private konti, så vi kan lægge billeder op af de
events vi deltager i.
7c
Sankt
Der skal koordineres at Empatisk arbejdsmarked holder båltale.

Hans

Der skal findes en bil, som kan transportere diverse varer derud og hjem igen.
Vi bør udsende en invitation med et donationsbrev
7d
Copenhagen pride
Vi fokuserer på empatisk arbejdsmarked, men skal have en gruppe skudt i gang.
Vi skal have uddelegeret arbejdet til frivillige, så arbejdet ikke hænger på landsledelsen.
Karoline sætter et møde op om pride, tager en dialog med Empatisk Arbejdsmarked og
mobiliserer de frivillige, der skal stå for planlægningen af priden.
Uddeling af laksen: Der formuleres en tekst og lægges en formular på hjemmesiden til
indstillinger til laksen.
7e
Malmö prid
Vi forsøger at være repræsenteret.

8.

Eventuelt
Henrik: Havde møde med Karoline og Peder i weekenden for at kigge på en fremtidig
struktur. De anbefaler at strategien og visionen for foreningen smelter sammen. Arbejdet
bør derfor koordineres.
Peder: Overførsler til samarbejdspartnere i udlandet, hvad er status. Michael melder at
der er en midlertidig løsning og at der arbejdes med Peter Lundsberg om en permanent
fremtidig løsning.
Thomas:
Der har været to rigtig gode HPV-interviews med stor forskel på respondenterne.
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Medlemsundersøgelse er snart klar til pilottestning, der sendes et link ud til LL snarest.
Det er vigtigt at vi koordinerer Instagram og Facebook, så der ikke kommer fem videoer
ud af gangen.
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