Landsledelsesmødet i LGBT Danmark 10. august 2013
Tilstede: Vivi Jelstrup, Kenneth Engberg, Mette Lund, Martin
Spangsbro, Madi K. Madsen, Marija Vinqvist, Henrik Hynkemejer og
Frederik Valdorf.
Afbud: Vibe Grevsen.
1. Godkendelse af dagsordnen. Dagsordnen blev godkendt, med
følgende tilføjelser: Pride 2013, Årets Laks 2013, Personaleansvarlig,
Drøftelse efter LL-seminarets resultater.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde. Referat godkendt.
3. Landsmødet 2013. Landsmødet afholdes lørdag og søndag den 16. og 17. november 2013. I
lærerværelset på Risskovskole i Århus klokken 10.00 – 16.00. Lokale er bestilt. Henrik Hynkemejer finder
ordstyrer og referent (Efter mødet: Søren Baatrup og Martin K. I. Christiansen har sagt ja til de to poster).
Beretningen: Vivi Jelstrup og Henrik Hynkemejer er tovholdere, skal være færdig 27. oktober. Indlæg til
beretning skal være lavet til den 15. september. Eventuelle forslag til vedtægtsændringer skal være klar 27.
oktober. Indkaldelsen skal udsendes senest den 1. oktober. Post med indkaldelser pakkes 28. september.
4. Talsperson for familieområdet - indstilling fra udvalget. HC Seidelin er blevet indstillet, og LL har
godkendt HC uden bemærkninger.
5. Økonomi. LGBT Danmark vil søge om §8A-godkendelse. Dels vil dette give en fordel i forhold til moms,
dels vil private donorer kunne trække donationer til foreningen fra i SKAT. For at blive godkendt kræves
blandt andet, at man modtager mindst 100 donationer fra privatpersoner om året. Indtil videre er vi oppe
på 80 donationer i år, og i den kommende uge lægger vi en opfordring på facebook.
6. Opfølgning og meddelelser. Høring ved rigsadvokaten er midlertidigt aflyst, Kenneth Engberg holder
kontakten. ’Stop Had’- hjemmesiden er ved systemfejl solgt til en britisk it-spekulant. Der gives grønt lys til
at få siden hjem til vores projekt snarrest muligt. Frederik Valdorf holder kontakten.
7. Pride 2013. Martin Spangsbro forklarede, at årets parade er en gående parade. Ungdom og ’Stop Had’
har egne biler, men selve LGBT Danmark vil i år være gående. Barteltet på Pride Square har åbent fra 12.00
til ? Det er blevet aftalt, at Chateau Vignelaure får en bannerreklame på vores hjemmeside som tak for
deres sponsorater i gennem de forrige år. Konceptet er ellers som sidste år, med smørrebrød, vin, vand og
øl.
8. Årets Laks 2013. LL har besluttet, hvem der skal have årets Laks. Dette vil traditionen tro blive
offentliggjort via en pressemeddelelse.
9. a) Pressedækning af LGBT Danmark og planlægning af tiltag. Der har været meget presse på forholdene
i Rusland. Vi har skabt stor aktivitet på diverse fora, som f.eks. facebook. Derudover har LGBT Danmark
sendt brev til hhv. kultur- og udenrigsministeren.

LGBT DANMARK - LANDSFORENINGEN FOR BØSSER, LESBISKE, BISEKSUELLE OG TRANSPERSONER
NYGADE 7 • POSTBOKS 1023 • 1007 KØBENHAVN K • TLF. 33 13 19 48 •
NGO in special consultative status with the economic and social council of the United Nations
LGBT@LGBT.DK • WWW.LGBT.DK

b) Næste LGBT–side i Out & About. Næste nummer af siden kommer
til at omhandle Grønland. Kenneth Engberg ønsker, at en fremtidig side
bliver om hatecrime.
10. Personaleansvarlig. Henrik Hynkemejer afløses af Kenneth
Engberg. De personaleansvarlige i LGBT Danmark er fremadrettet
Marija Vinqvist og Kenneth Engberg.
11. Drøftelse efter LL-seminarets resultater. Det blev aftalt, at der skal
laves et oplæg på baggrund af seminaret. Kenneth Engberg og Vivi Jelstrup laver oplægget til næste LLmøde d. 7. september.
12. Eventuelt. Der kommer en demonstration over LGBT-forholdene i Rusland tirsdag den 20. august 2013.
Se mere info på facebook. Mette Lund ønsker, at der bliver informeret mere fyldestgørende til LLmedlemmer, der ikke var til stede ved de enkelte LL-møder, så man får den nødvendige information. På
næste LL-møde d. 7. september skal kun følgende to punkter på dagsordnen: ’Fremtidig struktur i LGBT
Danmark’ og ’Økonomi – halvårsregnskab’.
Referent: Frederik Valdorf
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