Referat af Landsledelsesmøde
lørdag den 13. marts 2010 kl 12 i Nygade, København

1. Godkendelse af dagsorden og valg af dirigent og referent
Dagsorden godkendt. Dirigent og referent valgt jf. ovenstående.

2. Meddelelser og orientering
Landsforeningen og Copenhagen Pride samarbejder igen i år om Sankt
Hans på Amager Strand.
LGBT Danmark har udskrevet en logo-konkurrence. Deadline 19. april
2010. Se logo2010.lbl.dk.

3. Økonomi
a. Status, herunder på medlemskaber
Landskassereren gav status.
På baggrund af diskussion bad landsledelsen Lone og Kenneth om at
lave et indledende arbejde med scenarier for samarbejdsaftaler og
sponsorater med eksterne partnere (herunder kommercielle
virksomheder) som Landsledelsen kan behandle og træffe en beslutning
på baggrund af.
Indtil Landsledelsen har taget en beslutning på det ovenstående, så der
er klare retningslinjer på området, fortsætter foreningens nuværende
praksis med "frihed under ansvar", hvor grupper og udvalg selv vurderer
at samarbejder med eksterne partnere er i overensstemmelse med
Landsforeningens arbejde. Lone Hvidegaard ønskede refereret at hun er
uenig i den beslutning.
b. Budgetopdatering
- LGBT Ungdom
Der er fremgang i GUG-arrangementerne som genererer indtægter til
Ungdomsafdelingen. Derfor er der fremsendt en opdatering af budgettet
der tillader flere aktiviteter. Landsledelsen tog opdateringen til
efterretning med glæde.
- Landsforeningen
Punktet tages op på næste møde.

4. LGBT Danmark i Vestdanmark
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Til stede: Mikkel Dresler (dirigent), HC Seidelin (referent), Kenneth
Engberg, Vivi Jelstrup, Peder Holk Svendsen, Peter Falk, Lone Melchior
Hvidegaard, Henrik Hynkemejer-Østergaard, Jacob Schioldan

I Østjylland oplever Landsforeningen (og miljøet) et svigtende
engagement både fra aktivister og fra miljøet selv. Der er dog samtidig
nye, spirende grupper.
I resten af Danmark uden for hovedstadsområdet findes sociale grupper
i flere byer der mødes i forskellige fora.
Landsforeningen sender Panbladet ud til andre LGBT-foreningers
mødesteder.
Landsforeningen bør have fokus på gruppe(r) for transpersoner i Århusområdet, og LGBT Ungdom bør have et potentiale i regionen. Det
samme kunne tænkes for "Familie og venner", som netop har afholdt et
meget velbesøgt møde i København.
Landsforeningen bør undersøge interessen for at indgå aftaler om
"associeret medlemskab" med lokale LGBT-foreninger.

5. Medlem i LGBT Danmark
Landsledelsen diskuterede foreningens medlemssituation. Overordnet
kan foreningen være bedre til dels at fastholde medlemmer og dels
rekruttere nye medlemmer.
Hvad angår fastholdelse tegner der sig dels et billede af, at foreningen
laver et stort arbejde som værdsættes af medlemmerne, mens som ikke
i tilstrækkelig grad kommunikeres til medlemmerne. Dels kan der være
et vigtigt incitament ved at foreningen tilbyder medlemmerne konkrete
medlemsfordele, rabatter osv.
Hvad angår helt nye medlemmer er der en stor gevinst i at "være de
rigtige steder", fx være synlige til Skt Hans-arrangementet, Priden, på
Roskilde Festival, til fester i miljøet osv. En sådan tilstedeværelse
kræver de rigtige materialer og medier.
Desuden blev diskuteret hvad foreningen kan gøre for at "genaktivere"
fx medlemmer i retstance og der blev givet status på arbejdet med en
bedre medlemsvelkomst.

6. Projekter i LGBT Danmark
Landsledelsen forberedte et punkt til den følgende dags møde i
Strategisk Forum ved at tale om Landsforeningens rolle som en
projektorganisation.

7. Panbladet og panbladet.dk
Første 2010-udgave af Panbladet er udsat på grund af produktionsproblemer. Der er sat en task force på problemstillingen.
Panbladet.dk's redaktionsgruppe ønsker en mere proaktiv, opsøgende
profil og har til den ende brug for et ændret design. Det snakker
gruppen med foreningens it-udvalg om.

WWW.LBL.DK

Panbladets styregruppe arbejder fortsat på samarbejdsaftaler og
sponsorater i det trykte blad, på panbladet.dk og ved arrangementer
som Panbladet er partner på.

8. Evt, herunder næste møde(r)
Landsledelsen vil forsøge at få LGBT Danmark og miljøet til at løbe DHL
Stafet. Peder er ankerperson på projektet.
Kommende møder er aftalt på følgende datoer:
Søndag den 25. april kl. 12.00
Lørdag den 15. maj kl. 11.00
Søndag den 6. juni kl. 12.00
Søndag den 27. juni kl. 12.00
Alle møder afholdes i Nygade 7 i København
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