Referat fra LGBT Danmarks bestyrelsesmøde 15/6. 2013.

Tilstede: Kenneth Engberg, Mette Lund, Martin Spangsbro, Vivi
Jelstrup, Frederik V. Hansen.

1. godkendelse af referat fra sidste møde: Referat godkendt.

2. Opfølgning og meddelelser: Axel Axgil pladsen, skal have et andet navn, flere navne er blevet
drøftet, LL besluttede følgende navne forslag, Regnbuepladsen.
Meddelelse fra blok indehaver om adgang til arkivet. Kenneth Engberg tager kontakten.
Der er blevet forespurgt på et nyt grund program til vores hjemmeside, så LGBT Danmarks
hjemmeside bliver magen til LGBT Ungdoms i styre systemet. Vi skifter styre system, Martin
Spangsbro løber med sagen.
LGBT Danamark er blevet kontaktet af en film mand for at skabe et samarbejde, vedr. en film om
seksualitet, LL har aftalt at Vivi Jelstrup afsøger mulighederne for et samarbejde.

3. Valg af Generalsekreter: Kenneth Engberg er valgt fra 1. august og frem til Landsmødet i november.

4. Landsledelsens forretningsorden: Martins Spangsbro fremlagde den nye forretningsorden, denne
blev vedtaget med en enkelt rettelse.
5. a). Arbejdsfordeling i landsledelsen: Dette punkt udskydes til den 6. juli. Det blev besluttet at Vivi
står for at indkalde til møder og være møde leder.
b). Toppen / sekretariatet: Der skal klar gøres så forkontoret kan tages i brug for de sociale grupper.
Mette Lund tager kontakt til en låsesmed for udskiftning af låse. Vivi vil indkalde frivillige til
oprydning af sekretariatet. Der søges efter egnede lokaler til de sociale grupper. Den 6. juli nævnes
som mulig arbejdsdag.
6. Evaluering af Priden i Århus og efterspil: Århus pride var en stor succes, ungdom tog føringen og
gjorde det super flot. LGBT Danmarks Ungdoms Forperson i Århus Oliver Jybæk fik pride prisen til
Århus pride.
Efterspillet på Jyllandspostens artikel op til Århus pride, sagen vider gives til Pressenævnet.
LL vil forøge aktiviteten i Århus pride 2014.
7. Talsperson for sundhed: Malu Niermann er valgt til Talsperson for sundhed.
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8. a. LGBT Danmark i pressen: Sagen om hadforbrydelse mod
en transperson, er bragt til politiet, det ønsker at føres sagen
som en hadeforbrydelse. Vivi Jelstrup har været en del i
medierne i forskellige sager, og med forskellige emner.
b). Næste synspunkt LGBT – side i Out & about: Vi beder
vores pr ansvarlige at bruge plads i august nummeret om
vores Ungdoms Forperson i Århus, og hvad der sker i Århus.
9. Sct. Hans. Frederik Hansen fremlagde de forventede omkostninger i forbindelse med Sct. Hans
festen på Amagerstrand. Toiletter dansegulv generator bål mv. LL godkendte et budget på 40.000
kroner.
10. Økonomi: Intet nyt at berette til emnet.
11. Eventuelt: Mads Hvid er ved at blive instrueret i hadeforbrydelses undervisning, så Kenneth
Engberg har en ekstra mand på Sjælland.
Vivi Jelstrup har været på kursus i frivillig håndtering, og er blevet inspireret til at gennemgå vores
materialer så de virker mere indbydende.
Vivi Jelstrup og Kenneth Engberg skriver en artikel sammen om hadeforbrydelser.
12. Evaluering: Alle var tilfredse med mødet, det var både hurtigt og gennemført.
Referent

Frederik V. Hansen.
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