Referat fra LL-møde i LGBT Danmark 16-02-2014
Tilstede: Henrik Hynkemejer, Søren Laursen, Mette Lund, Kirstine Ø. Andersen, Frederik Hansen,
Mads Hvid, Oliver Panthera, Emilie Pedersen-Nielsen, Martin Spangsbro-Pedersen, Malou
Niemann (suppleant), Cristina Magnild (suppleant).
1. Valg af ordstyrer: Mette Lund. Valg af referent: Frederik Hansen.
2. Præsentation af den nye landsledelse i LGBT Danmark.
Punktet refereres ikke.
3. Godkendelse af referat.
Godkendes med enkelte rettelser. Tages pr. mail med den forrige LL - Martin er tovholder.
4. Konstituering af Næstforperson.
Emilie er valgt som Næstforperson. Martin sørger for at rette på hjemmesiden.
5. Godkendelse af talspersoner.
Vivi Jelstrup indtræder som Bi-talsperson. Ask Ulrich Petersen og Hans Henrik
Hansen indtræder som hhv. Hadforbrydelses-talsperson og Senior-talsperson. Martin sørger for at
rette på hjemmesiden.
6. Landsledelsens forretningsorden.
Den eksisterende forretningsorden blev gennemgået på mødet. Det blev aftalt, at der skal rettes
til i forretningsordenen inden næste møde. Henrik er tovholder på opdatering af
forretningsordenen. Den opdaterede forretningsorden udsendes og tilrettes mellem
medlemmerne af LL og vedtages endeligt på førstkommende møde.
7. Økonomiske retningslinjer.
Er vedtaget med forbehold for redaktionelle fejl og en tilretning af henvisningerne, så de stemmer
overens med de nyligt tilrettede vedtægter. Henrik er tovholder på rettelser, og Martin sørger for
at lægge på hjemmesiden.
8. Nedsættelse af:
a). Forretningsudvalg:
Henrik, Mette, Mads og Martin udgør forretningsudvalget det kommende år.
b). Personaleansvarlige:
Henrik og Mette udgør de personaleansvarlige det kommende år.
c). Ansættelsesudvalg:
Nedsættes ad hoc jf. Landsledelsens Forretningsorden. Emilie, Henrik og Mette udgør
ansættelsesudvalget for den aktuelle ansættelse af studentermedhjælper.

9. Spilleregler for landsledelsen / debatkultur.
Emilie ønsker at sikre en ordentlig debat og omgangsform, og emnet blev debatteret. Det blev
aftalt, at alle medlemmer af LL tager et medansvar for at sikre den gode og respektfulde
omgangstone med saglighed i højsædet.
10. Arbejdsformen i landsledelsen.
Søren startede en brainstorm for at lodde stemningen i den nye landsledelse, og for at se, hvor LLs
fælles værdier og fremtidsønsker lejrer sig med henblik på det fremtidige arbejde med udvikling af
LGBT Danmark.
Efter brainstormen gav Søren en kort gennemgang af LGBT Danmarks struktur og de tanker, som
ligger bag strukturen. Herunder Landsledelsens arbejdsform, som det er planen fortsat at
videreudvikle med udgangspunkt i oplægget fra den interime Landsldedelse. Jf. i øvrigt punkt 12.
11. Årshjul for landsledelsen / planlægningen af arbejdsåret.
Søren fremlagde årshjulet i korte træk, så alle medlemmer af LL er præsenteret for årets
hovedtræk. Det er ment som et fælles arbejdsredskab, hvor alle LL-medlemmer kan lægge punkter
ind.
12. Ansvarsområder.
Den tidligere Landsledelse havde lavet en liste over ansvarsområder i Landsledelsen. Det blev
besluttet, at listen trænger til en revidering og tilpasning af de nye arbejdsformer i LL (jf. punkt
10). Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Henrik, Søren og Kirstine, som skal komme
med et oplæg til næste møde i LL. Indtil da fortsættes med samme ansvarshavere (hvor det er
muligt) fra tidligere LL. Dog blev Martin valgt som ny mødeansvarlig og som ansvarlig for
hovedmail’en.
a). Hovedmailen:
Martin er nu ansvarlig for LGBT Danmarks hovedmail.
Det blev desuden besluttet at nedlægge alle@lgbt.dk maillisten. Martin sørger for dette.
b). LGBT Danmarks facebookside:
Udover Landsledelsen og talspersonerne kan af Landsledelsen udvalgte medlemmer af LGBT
Danmark være Content Creators af LGBT Danmarks facebookside.
13. Fremtidige møder.
Martin fortsætter som Mødeansvarlig i det kommende år. Der skal ifølge forretningsordenen være
8 årlige møder. Dvs. 5 yderligere møder frem til landsmødet, og det tilstræbes at møder afholdes
tidligt på dagen. Martin står for at koordinere kommende mødedatoer.
14. Den sociale landsledelse.
Det blev aftalt at Landsledelsen skal sørge for indimellem at være lidt sociale efter møderne –
f.eks. spise frokost eller middag sammen.
15. Evaluering af Landsmødet d 25-01-2014.
Blev vurderet ikke nødvendigt – derfor udgår punktet.

17. Økonomi.
Mette gav en kort status.
a). Konference i New York:
Vi vurderer, at der er behov for at sætte lidt flere penge af i budgettet til forskellige konferencer i
årets løb. Det aftales, at FU skal kigge på dette.
18. Henvendelser og meddelelser.
b). Kursustilbud – ’Fundraising i praksis’
Vurderes ikke relevant, da vi dels ikke har økonomi til det, dels er tilmeldingsfristen overskredet.
c). Oplægsaften.
Emilie foreslår, at vi begynder at holde en række oplægsaftener. Første oplægsmøde er med
temaet ’Queer’, og Emilie er tovholder.
d). LGBT Danmarks traditionelle fejring af Sct. Hans + foreningens fødselsdag.
Kort information – især rettet mod de nye medlemmer i LL - om LGBT Danmarks fødselsdag Sct.
Hans på Amager Strand. Vi hører i øvrigt meget gerne fra frivillige, som har lyst til at hjælpe.
Frederik er tovholder.
20. LGBT- Sundhedsdagsorden - opfølgning på mødet med Aidsfondet og Pan Idræt.
Malou gav en kort opsamling vedr. mødet.
22. Lokalesituation.
Der var en kort debat om vores lokaler. Vores lokaler er ikke de bedste, vi kunne ønske os.
Desværre har vi ikke rigtig økonomi til hverken flytning eller større istandsættelse. Vi opfordrer
endnu en gang ALLE til at hjælpe med at holde lokalerne rene og pæne, så her er rart at være 
23. Vinkling af fejringen af det registrerede partnerskab.
Det registrerede partnerskab kan i år holde 25 års jubilæum. Der ER allerede sat rammer omkring
dette – er ved at blive planlagt i samarbejde med Københavns Kommune.
28. Eventuelt
a). Intern kontaktliste på LL-medlemmer skal laves. Martin søger for det.
b). Martin rykkede for billeder og tekst til LL-medlemmers profiler på hjemmesides.
c). Wonderful Copenhagen har initiativer ifm. melodi grand prix på Regnbuepladsen i samarbejde
med LGBT-miljøet.
29. Evaluering.

Punktet refereres ikke.

Grundet tidsnød på mødet blev det besluttet at udsætte følgende punkter til næste møde:
16. Samarbejde med LGBT Ungdom (Kbh) / Ungdom Århus
18. a). KNOCKKNOCK – brandingvideo (opfølgning)
19. Gayguide.dk – salg af domæne (opfølgning)
21. Presse vedr. Amnestys rapport om transkønnedes vilkår
24. Strategi for frivillighvervning og inddragelse – foreslås lagt sammen med punkt 25
25. Håndtering af frivillige
26. Besøg til LL-møder
27. Igangsættelse af arbejde med kommunikationspolitikker

