Referat af landsledelsesmøde i LGBT-Danmark, lørdag den 12. december 2009.
Til stede: HC Seidelin, Kenneth Engberg, Henrik Hynkemejer-Østergaard, Peder Svendsen, Peter Falk, Vivi
Jelstrup, Lone Hvidegaard, Jacob Schioldan og Mikkel Dresler
Afbud: Mikkel Broe

1. Godkendelse af dagsorden samt valg af mødeleder og referent
Dagsordenen blev vedtaget efter en række tilføjelser.
HC Seidelin er mødeleder og Mikkel Dresler er referent.
2. Meddelelser og orientering
• Internationalt politisk udvalg orienterede om de seneste aktiviteter.
• Panchattens hjemmeside er lukket og der er tilsyneladende ikke meget aktivitet på telefonen
og ej heller kommunikation med VoiceLink. Landsforeningen og firmaet VoiceLink har
efterfølgende besluttet at afbryde samarbejdet omkring "Panchatten" pr 17. december
2009
• Pangea har holdt møde med Ditte Dyregaard, omkring inklusion af intersex personer.
• Henrik indkalder en gruppe til møde omkring foreståelse af både drift samt udvikling af it
samt hjemmeside
• Møde i "Københavns LGBT forum" – det tidligere Salongruppen, angående et nyt
communityhus til LGBT-miljøet. Gruppen fortsætter med at lobbyere overfor politikerne
ovenpå det netop overståede kommunalvalg.
3. Arbejdet i Landsledelsen
a. Landsledelsens og Landsforeningens projekter
i. Åbningstider i Nygade
Punktet blev udsat pga. mangel på tid.
ii. Praktiske opgaver
Se nedenstående punkt C omkring ansvarsområder
iii. Talspersoner
Punktet blev udsat pga. mangel på tid.
iv. Projekter
Punktet blev udsat pga. mangel på tid.
b. Introduktion til landsforeningens økonomi
i. Medlemstal
Medlemstallet er 850, men fra dette tal er ikke trukket medlemmer, som ikke har
betalt deres kontingent på trods af flere rykkere.
ii. Panbladet
Redaktøren og landskassereren orienterede om driften.
c. Ansvarsområder
Landsledelsen besluttede at udfærdige en række ansvarsområder, hvor de enkelte
personer vil være ansvarlige for at holde landsledelsen orienteret. Det er ikke

ensbetydende med at man nødvendigvis skal forestå og/eller deltage i arbejdet (kan
placeres i underudvalg), men man har ansvar for at være orienteret om området og kunne
vidererapportere til LL.
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Strategisk Forum – HC
Sekretariat – Mikkel D.
Projekter – HC
Kontakt til Ungdom – Mikkel B.
Kommunikation – Peter
IT / Web – Henrik
Personale – Henrik
Mapping af foreningen – Jacob
Økonomi – Henrik
Medlemmer – Jacob
Frivillige – Jacob
PR / infomaterialer – Jacob
Events – Mikkel B.
Panbladet – Mikkel D.
LL-tovholder – Peder
Sociale grupper – Peter
Politiske udvalg – Kenneth
Arkivering – Lone
Rådgivning – Vivi

4. Øvrige Danmark
Punktet blev udsat til næste møde.
5. Strategisk Forum
Punktet blev udsat til næste møde.
6. Konstituering
Lone Hvidegaard blev enstemmigt valgt til at fortsætte som næstforperson.
7. Ungdom
Punktet blev udsat til næste møde.
8. Forretningsorden og økonomiske retningslinjer
a. Evt. nedsættelse af forretningsudvalg
Efter længere diskussion blev man enige om at se tiden an. I stedet fokuseres der på at
nedsætte et administrationsudvalg til håndtering af sekretariatets daglige drift. Vivi, Mikkel
og HC laver udkast til definition af opgaver til et administrationsudvalg til næste møde.

9. Navneskift og kampagner
a. Fremtidigt domæne er www.lgbt.dk som vi allerede ejer
b. Vi udsender et brev i form af et julekort omkring vores nye navn.
c. Julekampagne omkring navneskifte igangsættes snarest muligt.
d. Gavebevis til folk, der giver gaver – Peter laver denne.
10. Eventuelt – herunder næste møder
Næste møde afholdes søndag den 24. januar kl. 12.00

