Referat af landsledelsesmøde 06. juli
Til stede: Henrik, Vivi, Kenneth, Martin, Frederik, Mette,
Madi, Vibe
Afbud: Mette, Marija

1. Godkendelse af sidste referat
Referatet er godkendt.

2. Opfølgning og meddelelser
LGBT laver bogkanon med forslag til anbefalelsesværdig LGBT litteratur. Biblioteket kommer
med en indstilling.
Landsmødet kommer på som separat punkt længere nede på dagsordenen.
Billedarkiv – ikke noget problem hvis der skulle være billeder som er ulovlige i dag.
LGBT netværksmøde Wonderful Copenhagen – deltagere søges til 16. september kl. 16 fordi
Henrik ikke kan deltage.
Der deltager en fra LGBT i Baltic Pride samt 2 til Outgames.
Ved vores næste LL møde skal forretningsudvalget konstitueres.
LGBT deltager i DR3 undersøgelsen til de nye homo programmer.

3. Evaluering af Sankt Hans
God feedback på Sankt Hans arrangement. Stor ros til Frederik for en stor indsats. Der blev
brugt kr. 25.000 på arrangementet.
Det er en vigtig markering – så det fortsætter LGBT med at holde.
Sankt Hans er ikke en prioritering for LGBT Ungdom – de satser på Roskilde festival.

4. Pride forberedelser.
Bi-gruppen har talt om at lave et arrangement.
Der er ingen penge til noget som helst under priden.
Hvad gør vi med laksen – hvem skal have den. Kandidater er blevet diskuteret.
Der er et ønske om at den gives til et af LGBT’s egne aktive medlemmer.
Forslag: Martin K. I. Christensen – internt medlem
Forslag: København Kommune
Forslag: Søren Laursen
Forslag: Oliver
Omkring overrækkelsen: Vi skal blive bedre til at rose den store indsats fra aktive
medlemmer i talen.
Paraden – 24. august:
Hvem sidder med optoget til priden
Martin og Madi planlægger optoget
Vivi kontakter homo-bil foretagenet for evt. at låne en bil.
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LGBT har ingen store vogne med selv, bortset fra en
ungdomsvogn
Frederik prøver at lave en aftale med Royal Unibrew om en
vogn til priden.
Pride Sqare:
Vi laver bar med servering
Evt. køb af klippekort til øl mv.
Grupperne kommer forbi LGBT teltet og laver aktiviteter –
kun om dagen, ikke om aftenen.

5. Code of conduct for møder i foreningen
Skal der laves regler for god debat kultur i foreningen og sociale grupper?
Det er svært at lave stramme regler – der skal være plads til forskellige opfattelser.
Der er ikke stemning for at lave en code of conduct – de forskellige mødeledere må have
ansvar for at få en god debatkultur og holde fokus på gruppernes formål.

6. Indretning af forkontor og arbejdspladser
Punktet venter på at blive afklaret til der kommer et oplæg. Indretning styres af
lokaleudvalget.

7. Økonomi
Årsregnskab er kommet tilbage fra revisor
§18 midler bliver søgt fra kommuner
Tipsmidler er blevet søgt
Kassekredit bliver genetableret igen
Vi hjælper stop had med betaling af kr. 800 i hosting afgift til deres website.
Vi gør en indsats for at få flere frivillige bidrag for at blive §8A godkendt.
Oplæg fra Richard udsendes som sommernyhedsbrev.

8. Næste møde
Næste møde 20. juli – hvis der ikke er nogen punkter aflyses. Ellers 10. august.
Mødet 20. holdes måske i Århus – gerne som et LL seminar fra lørdag til søndag.

9. Landsmøde
Flyttes datomæssigt til 16. november. Ved næste LL møde drøftes hvor det skal holdes.
Strategisk forum skal indkaldes til 28/09.

10. Eventuelt.
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