Referat fra Landsledelses møde i
LGBT Danmark søndag den 26 / 2. 2012.
Tilstede: Klaus Legau, Henrik Hynkemeyer, Vivi Jelstrup, Mette
Lund, Vibe Grevsen, Kenneth Engberg, Frederik Valdorf.
Afbud: Martin Spangsbro, Marija Vinqvist.
1). Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen blev godkendt.
2). Landsledelsen 2012. Kenneth Engberg er fremadrettet mødeleder i
Landsledelsen og har til opgave at sikre at der kommer indkaldelser og
referater ud, samt mødeindkaldelser til medlemmerne af LL.
Vivi Jelstrup er som forperson ansvarlig for Strategisk Forum, igen
mødeindkaldelser, dagsordener mv.
Henrik Hynkemeier er som generalsekretær ansvarlig for at møder
efterlever foreningens vedtægter mv.
3). LGBT Danmark-seminar for Landsledelsen. Dette afholdes i Nygade 31/3
- 1/4 2012. Den tidligere udsendte dagsorden følges fortsat.
4). Hadforbrydelser. Kenneth Engberg uddelte opslagsbogen til
undervisning af politiet, til medlemmerne af LL, dette gav noget debat vedr.
at samme koncept kunne benyttes til LGBT Danmarks øvrige aktiviteter,
samt at denne bog kunne lægges på LGBT Danmarks hjemmeside.
Kenneth redegjorde for undervisningsprocessen der nu er halvvejs. Der er
stor tilfredshed med forløbet fra både politiets side og fra LGBT Danmarks
side.
5). Åbent punkt:
a. Der er indkaldt til at udarbejde en national handlingsplan for LGBTområdet, LGBT Danmark indgår i samarbejdet sammen med bla. STOP Aids,
Pangea, BLUS, osv. Det er Vivi Jelstrup der er tovholder for LGBT Danmark
på dette projekt.
b. Rekruttering af frivillige. Dette punkt blev debatteret og tages op igen på
næste møde.
c. Hjemmesiden. Der har været afholdt et møde om den fremtidige
hjemmeside den 19/2 2012. Her besluttede man forretningsgangene og
processen til den fremtidige hjemmeside.
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Der kommer et opfølgende møde i løbet af marts, hvor
mappingen skulle være på plads.
d. World Outgames. Fordelingen af de 1,2 millioner kroner gik
ikke som ventet til et lgbt-hus, men derimod til enkelte projekter. Pengene
blev fordelt uden om salongruppen der elles havde kontakten med
Københavns Kommune.
e. Ansættelse af medarbejder til Global South - der er fundet en ny
medarbejder til Global South projektet.
f. Der pågår en gennemgribende oprydning af lokalerne i Nygade.
g. Plakater - LGBT Danmarks plakatsamling er dukket op, og skal til
Plakatmuseet i Århus. Det er Frederik Valdorf der har ansvaret for at de
kommer frem.
6). Århus Pride. Kenneth Engberg anmodede om 5.500 kroner til Priden i
Århus der afholdes lørdag den 9/6 2012.
Der må ikke køre biler på Århus pride, så omkostningerne er ikke store,
sammenlignet med CPH Pride. LGBT Danmark deltager selvfølgelig i Århus
Pride.
Eventuelt:
Axgil 2012: LGBT Danmark fortsætter det gode samarbejde med
CGLcc, som i 2011, ved bla. at sponsere Aktivistprisen i 2012-13.
Jytte Madsen vandt Aktivistprisen i 2012. Jytte Madsen er en af vores egne
der vandt med begrundelsen i et mangeårigt arbejde i LGBT Danmarks
Århus- rådgivning. Det skal nævnes at Jytte Madsen ikke blev indstillet eller
valgt af LGBT Danmark, men af alle der deltog i afstemningen i CGLcc regi.
Referent
Frederik Valdorf.
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