Referat af landsledelsesmøde 28. september
Til stede: Vivi, Kenneth, Mette, Madi, Vibe – kommet senere til
punkt 5
Afbud: Martin, Henrik
Ikke kommet: Marija, Frederik

1. Godkendelses af dagsorden
Den er godkendt med et ekstra tilføjelser under punkt 4.

2. Landsmøde opfølgning (oplæg ved Mette)
Henrik laver indkaldelsen
Landsmødet bliver kun på 1 dag
Papirindkaldelser pakkes i kommende uge på kontoret
Landsmøde middag – det besluttes at holde middagen på et sted inde i byen. På den rustikke
kan man få en tre retters menu til kr. 165. Kenneth reserverer stedet.
Kenneth sørger for forplejning og udstyr til mødet
Vivi skriver opfordring til deltagerne om at komme, stille op og evt. generalsekretær.
Henrik laver vedtægts ændringerne til landsmødet
Endelig indkaldelse skal udsendes skal udsendes senest 14 dage før mødet
Kenneth samler alle de små dokumenter til mødet
Alle dokumenter er klar til 26. oktober

3. Økonomi (oplæg ved Mette)
Der er flere omkostninger og færre indtægter, så der spises af det store overskud fra
halvårsregnskabet. Der forventes et resultat for 2013 lige omkring 0.
Der er kommet omkring 90 donationer.

4. Opfølgning og meddelelser.
a) Henv. fra Michael Costa vedr. Mr. Gay
Vil vi være med at uddanne deltagerne i Mr. Gay?
Vibe finder en person fra kompetence eller gå-ud gruppen som vil lave uddannelsen
b) Henv. ang. logoer ved Kenneth
Vi beslutter at vi kun lægger logo til arrangementet som vi er aktive deltagere i.
c) Stop Had
Punktet skal aftales med Frederik
d) Krystalnat
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

Vi støtter ikke projektet men de er velkommen til at skrive på LGBT
facebook siden.
e) Musikgruppe
Musikgruppen kan være en gruppe under LGBT. Vibe hjælper med
at søge om penge, så musikgruppen kunne godt være et projekt.
Personerne der deltager skal være medlem af LGBT.
Mette sørger for at lave kontakten mellem Vibe og den nye musikgruppe.
f) Lgbt-ungdom-Århus stiftende generalforsamling
Der er holdt stiftende generalforsamling med 15-20 deltagere. Oliver er blevet formand.
g) Laks
Vi beslutter os til at indstille landsbyen Sig som kandidat til årets laks næste år.
h) App til hadforbrydelser
Kenneth har sagt ja til at være med i et samarbejde omkring en App til at registrere
hadforbrydelser.
i) Opfølgning på kommunalvalg
Steffen, Henrik, Martin og Vivi beslutter dagen 6. november 19.30 på Kbh. Rådhus sammen
med Out & About og Blus. Der er sendt indbydelser til listernes toppolitikere.
Man har besluttet sig for emnerne folkeskolen, hadforbrydelser, ligebehandling, social og
sundhed.

5. LGBT Danmark i Pressen
a) Pressedækning af LGBT Danmark
Der har været meget presse omkring Sig hotel. Focus er sat på det generelle problem og så
meget på personen.
Der har været 10 indslag om transkønnede på det seneste. Heriblandt en udsendelse på kanal
4 med Esben.
b) Næste LGBT – side i Out & About
Det er oplagt at de skal skrive om kommunevalget.

6. Valg af mødeleder til næste møde 26. oktober
Mette er valgt som mødeleder til næste møde.

7. Eventuelt
Kenneth mener der er et problem med mails – så Martin må undersøge om der er problemer
med modtagelse af mails.
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8. Evaluering
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