Referat af møde i Landsledelsen 23. januar 2011 kl 11 i Nygade, København

Til stede: Henrik Hynkemejer-Østergaard (mødeleder), Susana Højsteen, Vivi
Jelstrup, Vibe Grevsen, Hans Christian Seidelin (referent), Mikkel Dresler, Peter Falk,
Marija Vinquist, Frederik Valdorf Hansen.
Forfald: Kenneth Engberg, Jacob Schioldan, Peder Holk Svendsen

L
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt som herunder.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet godkendt.
3. Henvendelser og meddelelser
Landsledelsen diskuterede kort efterspillet af pressehåndteringen i forbindelse med en sag
i TV2 Østjylland.
4. Økonomi
A) Dialog med Iben Wiene Ratje Fra Københavns Borgerrepræsentation. Projektet
er at brede GUG ud på alle københavnske skoler. Ungdom/GUG og Mikkel Dresler afholder
et møde med Iben primo februar.
B) LGBT-kulturhus. Der er tanker om en fondskonstruktion. Dette kræver
advokatbistand i et mindre omfang.
C) Landsledelsen havde en kort diskussion vedrørende støtte og facilitering af
eksterne undersøgelser. Landsledelsen er positivt stillet i fald det understøtter eller
perspektiverer landsforeningens arbejde og interesser.
D) CGLcc Galla 17. februar 2011. Landsforeningen deltager med et antal
repræsentanter, og entréen betales i rimeligt omfang af Landsforeningen.
5. panbladet.dk
Der har været en (online) diskussion i den seneste tid af, hvilken relation panbladet.dk og
landsledelsen/landsforeningen har. Landsledelsen bekræftede, at panbladet.dk's redaktion
arbejder for landsforeningens formål, er udpeget af landsledelsen og refererer til denne
samt landsforeningen. Herunder nyder mediet fuld redaktionel frihed.
Ovenstående bør i højere grad reflekteres på panbladet.dk i form af en kolofon eller
lignende. HC, Mikkel og Frederik finder en formulering og kommunikerer med
panbladet.dk om det.
6. Landsledelsen 2011
Landsledelsen lavede en forventningsafstemning og diskuterede strategisk arbejde,
herunder ideer til arbejdet. Dette vil blive brugt som oplæg til et planlagt
landsledelsesseminar i februar.
7. Strategisk Forum
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Møde søges afholdt ultimo feb eller i en af landsledelsens planlagte mødeweekender i
marts måned. Desuden bør allerede nu indkaldes et møde ult maj/primo juni. Møde
efter sommerferien afventer planlægning af landsmøde 2011.
8. StopAids repræsentantskabsmøde 2011
Landsforeningen har mulighed for at sende 6 repræsentanter. En enkelt deltager fra
sundhedspolitisk udvalg deltager som landsforeningens repræsentant (øvrige medlemmer
har i forvejen hatteposter i forbindelse med mødet). Landsledelsen (v. Henrik) koordinerer
at udfylde alle pladser, og spørger i den forbindelse LGBT Ungdom om de har mulighed for
at sende repræsentant(er). Frederik, Vivi og Vibe deltager. Peter har desuden mulighed for
at deltage.
9. Evt.
Landsforeningen er blevet bedt om at være vært for en middag for en (LGBT-)undergruppe
af en Esperanto-konference der afholdes i København i år. Det forsøges gjort med
hjemmelavet mad.
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