Referat fra landsledelsesmøde 18. maj 2013

Til stede: Mette Schultz Lund, Madi Kruse Madsen, Henrik
Hynkemejer, Vibe Grevsen, Kenneth Engberg, Vivi Jelstrup
Afbud: Martin Spangsbro, Marija Vinqvist, Frederik Valdorf

Ad 1)

Godkendelse af sidste referat

Godkendt.
Ad 2)

Godkendelse af dagsorden

Godkendt
Ad 3)

Henv. & meddelelser

a) Regnbueflag på busser: Hvis kommunen bevilger pengene er det jo flot! (Vivi går
videre.)
b) ”Årets homo-bi(l)” – den er vi med på, forudsat pengene går til foreningens arbejde, ikke
til et bestemt projekt (Vivi)
c) FRA har offentliggjort resultatet af den europæiske undersøgelse om homo- og transfobi
(!)
Ad 4)

Toppen?

Toppen er nu næsten ryddet ved syv frivilliges hjælp, tomme flasker mangler dog at blive
afleveret, rengøring mangler – og låsene skal ned på 2. sal (hvem?) så grupperne kan
komme ind.
Henrik kontakter Frederik omkring sidste rydning. Vivi kontakter udlejer for syn af lokalet.
Lokaleudvalget ser på indretning af 2.sal snarest, samt fortsætter søgning efter nyt lokale.
Ad 5)

Roadshow kort oplysning om hvordan det er gået

Roadshowet har været i Slagelse og Holbæk. Enkelte personer henvendte sig ved
standen. Der mangler dog fuldstændigt opbakning fra frivillige, så kun to har været af sted
hver gang, ingen lokale frivillige. Resten af planen er derfor sat i bero.
Ad 6)

Fundraising

Julie og Vibe undersøger muligheder og går videre med projektforslag, fx ny
levevilkårsundersøgelse (Syddansk Uni + Morten Frisch?), hadforbrydelser
(socialministeriet), dataindsamling (Center for Ungdomsforskning), national lgbtLGBT DANMARK - LANDSFORENINGEN FOR BØSSER, LESBISKE, BISEKSUELLE OG TRANSPERSONER
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handleplan, lgbt- undervisning fra vuggestuer til lange
videregående uddannelser, portal for regnbuefamilier samt:
Ad 7)

Rådgivning af transkønnede

Rådgivnings-/støtteprojekt for unge transkønnede søges
hos Egmontfonden ultimo maj.
Ad 8)

Associeret medlemskab

a) Forslag til associeret medlemskab: Vi undersøger muligheden for at opkræve 450,- kr.
samlet for begge foreninger, hvorefter vi sender en del af beløbet til den associerede
forening (hvem?)
b) De fleste fra LGBT Ungdom forsvinder ud af foreningen, når de bliver 25. Forskellen
mellem de to kontingenter er stor. Derfor godkender Landsledelsen et
kampagnemedlemskab for studerende over 25 år på kr. 250,- pr. år, som beskrevet i
forslag 1 på dagsordenen. Kampagnen løber frem til 1/11-2013.
Ad 9)

Linkedin?

Kommunikationsgruppen kan gå videre med LinkedIn.
Ad 10)

Åbent punkt.

a) Kenneth kontakter Rigsarkivet med henblik på overdragelse af vores billedarkiv.
b) Axel Axgils Plads: Vi fortsætter arbejdet for at få navnet igennem Teknik- og
Miljøudvalget (Vivi)
c) Priden i Århus: Vi har en pavillon (Kenneth), et stort LGBT.dk-banner samt flyers
med stativ (hos Madi), og flere flag (hvem tager dem med?) Transport: Det koster
100 kr. Kbh- Århus hver vej med Rød Billet (busselskab). Vivi tildeles togrejse pga
køresyge.
d) Afløser på generalsekretærposten tages op på næste møde, 15/6. Den der vælges
skal naturligvis lettes for andre opgaver.
e) Ulønnet praktikant tilbyder sig – Vivi tager sagen.
Ad 11)

Økonomi

Mette og Henrik orienterede om økonomien.

Tak for et godt møde!
Vivi
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