Referat af Landsledelsesmødet lørdag den 8. januar 2011
Til stede: Frederik Valdorf Hansen, Kenneth Engberg, Marija Vinqvist, Peter Falk, Susana
Højsteen, Vibe Grewsen, Jacob Schioldan, Henrik Hynkemejer og Mikkel Dresler
Afbud: Vivi Jelstrup, HC Seidelin og Peder Svendsen
Mødeleder: Henrik Hynkemejer
Referent: Mikkel Dresler

1. Henvendelser og meddelelser
 Der har været afholdt møde i følgegruppen til LGBT huset.
 Sekretariatet på 2. sal bliver lettere istandsat i den nærmeste tid så det fremstår
mere præsentabelt og pladsen bedre kan udnyttes.
 Biblioteket stiller spørgsmål ved indslag omkring den visuelle identitet – vi tager
en mere generel diskussion om branding på en senere møde
 Modtaget ønske om en udstilling af billeder på Toppen. Toppen skal renoveres
og når denne er tilendebragt ser vi meget velvilligt på dette.
 Pan Idræt låner Toppen til deres generalforsamling den 13. april.
 RFSL i Sverige har fremsendt tilbud om deltagelse i forskellige
kompetencekurser. Flere i Landsledelsen har tilkendegivet interesse for at
deltage.
 Kenneth ser, i samarbejde med Christoffer Ejby, på historiske data omkring
hadforbrydelser tilbage i tiden.
 Krisecenter for mænd i Fredericia ansøger om tips- og lottomidler til at oprette
og drive et krisecenter for bøsser. LGBT Danmark indgår som
samarbejdspartner så snart de økonomiske forhold er på plads.
 Københavns Kommune er ved at etablere et minoritetsråd, hvor Mads Hvid fra
LGBT Ungdoms bestyrelse indtræder.
 LGBT Ungdom og Landsledelsen har nedsat et samarbejdsudvalg hvori
følgende personer indgår:
Fra LGBT Ungdom:
Forperson, Kirstine Østergaard
Økonomiansvarlig Ane Rindom
Fra LGBT Danmark:
Generalsekretær, Henrik Hynkemejer
Økonomiansvarlig, Mikkel Dresler
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2. Gennemgang af foreningens mapping ved Jacob
Mappingen af foreningen blev præsenteret af Jacob Schioldan og kommenteret af
landsledelsen. Der tilkommer en ny version inden så længe, men det er et godt værktøj
vi kan arbejde med fremover.
3. Forretningsorden
Landsledelsens forretningsorden blev gennemgået og korrigeret. Vedlagt referatet
4. Økonomi
Fundraising ansøgninger:
Københavns Kommune har tildelt os 100.000 kr. i § 18 midler
Vi mangler svar på ansøgningen om § 18 midler fra Frederiksberg Kommune.
Tips- og Lottomidlerne for 2010 er endnu ikke afklaret, og vi afventer en udmelding fra
Socialministeriet ultimo januar 2011.
Fundraising generelt:
Vi mangler ressourcer til at forestå fundraisingen i foreningen. Arbejdet foreslås
udliciteret indenfor en umiddelbar beløbsgrænse på 20.000 kr. Vi indhenter tilbud i
nærmeste fremtid.
Prokuraforhold:
Henrik Hynkemejer, Mikkel Dresler, HC Seidelin samt vores bogholder Carsten
Fohlman, Contar Regnskab, har prokura til vores bankkonti. Som altid, er det minimum
to der skal godkende betalingerne hver gang.
Økonomiske retningslinjer:
De økonomiske retningslinjer blev fremlagt og godkendt med enkelte
konsekvensrettelser. Vedlagt referatet
Årsregnskab:
Udarbejdes inden udgangen af marts måned.
5. Evaluering af Landsmøde 2010
Referatet er underskrevet og offentliggjort på hjemmesiden.
Der var god stemning på mødet, og vi gik derfra med en god fornemmelse i maven.
Den løbende blog fra Landsmødet på panbladet.dk er der blevet stillet spørgsmålstegn
ved af udefrakommende. Disse havde haft en forventning om mere politisk indhold,
hvilket Landsmødet sjældent indeholder.
Landsledelsen udtrykker stor ros og tak til panbladet.dk for en glimrende kommunikativ
indsats.
Vi skal tydeliggøre kommunikationen omkring adskillelsen af hatteposterne (Forperson,
Generalsekretær, Økonomiansvarlig)
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6. Landsledelsen 2011
I forhold til landsmødets beslutning omkring særlige blev hatteposterne præciseret.
 Generalsekretæren er foreningens leder.
 Forpersonen er landsledelsens talsperson.
 Den økonomiansvarlige er ansvarlig for forenings samlede økonomi.
Landsledelsen havde efterfølgende en længere generel diskussion om strukturering af
arbejdet i 2011. Det har umiddelbart affødt følgende ansvarsområder:
Henrik: Overordnet ansvarlig samt koordinering af løbende tiltag og projekter
Peter: Kommunikation
Vivi: Sociale grupper
Mikkel: Økonomi
Frederik: Sekretariatsudvalg
Vibe: Strategisk Forum

7. Strategi
Landsledelsen havde en snak om fremtidig strategi. Emnet skal tages op på et
kommende seminar, men har foreløbig udmøntet sig i følgende overskrifter:









Medlemmer
Synlighed
Intern/ekstern kommunikation
Midler
LGBT Hus
Folketingsvalg
Rettigheder
Aktivister, frivilligkoordinering

8. Panbladet, panbladet.dk og øvrige online-medier
Landsledelsen har besluttet ikke at udgive det trykte Panblad i 2011 med mindre der
fremkommer både økonomiske og produktive ressourcer hen over året.
Panbladet.dk efterlyser hele tiden information om tiltag og aktiviteter i LGBT Danmark.
Vi skal alle være meget bedre til at fortælle om de mange områder foreningen
beskæftiger sig med.
Kommunikationsudvalget deltager på næstkommende LL-møde.
9. Eventuelt
Næste møde er søndag den 23. januar kl. 11.00
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