Referat af landsledelsesmøde 6. april 2014 kl. 11-16
Tilstede: Søren Laursen (SL), Mette Lund (fra pkt. 3) (ML), Martin S-Pedersen (MSP), Malou Niemann
(ML), Henrik Hynkemejer (HH), Kirstine Andersen (KA), Elvin Pedersen-Nielsen (EPN).
Afbud: Frederik Hansen (FH), Mads Hvid (MH), Cristina Magnild (CM).

Punkt 1. MSP er mødeleder, og MN er referent.
Punkt 2. Punkt 8 udskydes til næste møde, punkt 12 er droppet.
Punkt 3. Oplæg om nydannet kunstgruppe ”Regnbuepaletten” ved Jeanett Ditlev (fra
Homo med Forsinkelse): Gruppen optages enstemmigt under foreningen. Jeanett
tager den videre dialog med den økonomiansvarlige og forretningsudvalget.
Derudover en opfordring til, at der kommer en tekst i det kommende nyhedsbrev.
Punkt 4. Konstituering i LL: OP har trukket sig fra landsledelsen (LL). Tak til OP for
indsatsen. Der er i LL stor forståelse for hans beslutning. MN indtræder i hans sted.
Punkt 5. Opfølgning og meddelelser:
 Fast punkt på dagsordenen bliver fremadrettet at vi ser på, hvad der sker de
kommende 2 måneder i foreningen.
 Der er ved at blive afprøvet et nyt system til samkøring af information,
kontakter, og ALT muligt lækkert. SL og HH er tovholdere på projektet.
 Social Media Workshop 23. april. Kommunikationsgruppen er tovholder.
 Møde med Københavns Kultur- og Fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen –
det tegner godt i forhold til fremtidigt samarbejde ang. lokaler og Sankt Hans.
 Studentermedhjælper – ansættelsesprocessen går videre i den kommende
uge. Vedkommende forventes ansat i løbet af april.
 Brandingvideo – ”Knock Knock” – MSP følger op.
 Profiler af LL-medlemmer til hjemmesiden – alle (EPN, KA og MN)
medlemmer opfordres til at forfatte tekster om sig selv.
 Referat fra det ekstraordinære landsmøde er godkendt og lægges snarligt op
på hjemmesiden.
 LGBT Ordbogen – MSP og Vivi Jelstrup er i gang med version 2. LL opfordres
til at kigge udgaven igennem. MSP sender mail ud herom.
 Copenhagen Pride – MSP orienterede om Pridens idéer og planer.
 Handicappolitisk udvalg – MSP orienterede om, at udvalget er nedsat. Der er
god dialog og udveksling af idéer. Udvalget kommer snarest med et
kommissorium.
 Bipolitisk udvalg har indsendt kommisorium, som LL har godkendt.
 Internationalt Udvalg – Europaparlamentsvalg. Der er blevet udarbejdet
survey til de 70 politikere, der er på valg.
 Transpolitisk stormøde 7. maj. EPN, CM og MSP er tovholdere.
 25-året for registreret partnerskab – events under Eurovision. Foreningen får
et hjørne på stranden i forbindelse med bryllups-happening.
 SL havde møde med policy officer fra den amerikanske ambassade.
 SL drager til møde i Stockholm med europæiske ligestillingsministre 7. april.
 HH drager til Fundamental Rights Platform i Wien.

Punkt 6. Økonomi: ML sidder og arbejder med årsregnskabet 2013 og vender tilbage
når hun er færdig. Det sendes ud per mail inden 29. april til godkendelse blandt LL.
Punkt 7. Landsledelsens mailliste: Den interne mailingliste er for LL-medlemmer –
suppleanten vil dog fremover modtage dagsordener og motivationer.
Punkt 9. LGBT tænketank: KA er tovholder på projektet, og der kommer et oplæg på
næste LL-møde.
Punkt 10. LGBT Danmarks rolle i Røgfrit København-kampagnen: MN orienterede om
Sundhedsudvalget og LGBT Danmarks rolle ifh. til Røgfrit København.
Punkt 11. De politiske udvalg og pressedækning: Diskussion om etablering af
”bagvagt”-type kultur i udvalgene for sikring af synlighed af resultater samt
udtalelser i forbindelse med sager i medierne. Punkt til næste gang ang. hvorledes LL
bedst kan bistå de politiske udvalg. SL skriver mail ud til udvalgene.
Pressetræning til talspersonerne? Der vil annonceres efter muligheder på Facebook.
EPN (og MSP) er tovholdere.
Punkt 13. Håndtering af frivillige: Diskussion om emnet, og udvalg til at se på det
strategiske i forh. til frivillige er etableret – MSP er tovholder.
Punkt 14. Besøg til LL møder: Opbakning til idéen. KA sender mail til Ungdom
angående invitation til møde. Sundhedsudvalget og Kommunikationsgruppen
inviteres til næste møde, og mødet efter inviteres Global South. Den mødeansvarlige
(MSP) er tovholder.
Punkt 15. Igangsættelse af arbejde med kommunikationspolitikker: Dette punkt
falder ind under mange af de tidligere diskuterede punkter angående
kommunikationsgange internt og eksternt i foreningens arbejde. Bortfalder dermed.
Punkt 16. LGBT Danmark i pressen:
a) IAB.
b) Næste synspunkt i nyhedsmedier (Out & About): Eurovision udgave af O&A –
indhold blev diskuteret. Fokus på europæiske forhold og vinkel på det globale syd. SL
skriver indlægget.
Punkt 17. Eventuelt:
Næste LL-møder:




Maj: 16/5 kl. 12-18 (med deltagelse af Sundhedsudvalget samt
Kommunikationsgruppen)
Juni: 21/6 kl. 11-16 (med deltagelse af Global South)
Efterfølgende møder besluttes senere på året

Landsmøde- og konferencedato besluttet: 1 og 2. november 2014. KA undersøger et
par lokaler for anvendelighed.

