DAGSORDEN LL-MØDE FREDAG DEN 16. MAJ
Kl. 12:00 – 18:00 i Biblioteket
Tilstede: Henrik Hynkemejer (HH), Søren Laursen (SL), Kirstine Ø. Andersen (KA), Frederik Hansen
(FH), Mads Hvid (MH), Elvin Pedersen-Nielsen (EPN), Martin Spangsbro-Pedersen (MSP).
Afbud: Malou Niemann (MN), Cristina Magnild (CM), Mette Lund (ML).
Gæst: Hans Henrik Hansen (HHH), sundhedsudvalget og seniorpolitisk udvalg (pkt. 1-3).
1. Valg af mødeleder og referent
(MSP) blev valgt til mødeleder, (FH) til referent.
2. Godkendelse af dagsorden (mødeleder)
Punkt 7 udgik af dagsordenen.
3. BESØG: Sundhedsudvalget og evt. kommunikationsgruppen
(HHH) gav Landsledelsen en grundig briefing om arbejdet og verserende sager i
Sundhedspolitisk udvalg. Deres vigtigste fokusområder, som er defineret, er følgende: HPVvacciner for LGBT-personer og den generelle sundhedssituation i forbindelse med
livsstilssygdomme.
Sundhedspolitisk udvalg ønsker at arbejde mere indgående med Tét i LGBT, og har derfor
etableret et tættere samarbejde med Transpol.
Alt i alt betyder samarbejde med andre grupper i LGBT Danmark og i LGBT liv meget.
(HHH) forsatte herefter med at fortælle om hans arbejde med seniorpolitikken på LGBTområdet: Der er et større arbejde i gang for at forklare behovet over for politikerne i
Københavns Kommune, hvor HHH og Gay & Gray har et rigtigt godt parløb, blandt andet for at
få skabt et ”regnbuehjem” til ældre LGBT´er.
Det var et stort ønske fra HHH at få en god dialog med Besøgsvennerne i LGBT Danmark.
Landsledelsen var meget positive overfor de mange tiltag.
4. Opfølgning og meddelelser
Årshjul (alle)
Årshjulet blev gennemgået, så alle ved, hvad der skal ske over sommeren i LGBT Danmark.
(KA) gav en status om eftersøgningen på egnede og handicapvenlige lokaler til Landsmødet.
(MH) Fortalte om Ungdomsafdelingens planer for Folkemødet: Man har etableret et
samarbejde med SUMH (Sammenslutningen af Unge Med Handicap) om et normkritisk oplæg.
Ungdomsbestyrelsen deltager i de 4 dage, Folkemødet varer.
(SL) Redegjorde for LGBT Danmarks rolle i forbindelse med Eurovisionen på Kongens Nytorv og
at man i den anledning havde skaffet midler til efterårsudstillingen i forb. med det registrerede
partnerskab på Rådhuset.

(SL) I forbindelse med Europaparlamentsvalget har LGBT Danmark udsendt spørgeskemaer til
alle kandidaterne i Danmark, hvoraf ca. halvdelen havde givet svar tilbage.
(SL) Der har været et stort internationalt møde på Malta, hvor LGBT Danmark var med som
deltagere, og havde fået knyttet nye bånd til lande i den gamle Østblok, samt forbedret de i
forvejen stærke bånd til både EU-politikerne og til vores gamle samarbejdspartnere i LGBTsammenhænge.
(SL) informerede kort om at man havde været til en lukket høring vedr. juridisk kønsskifte.
(SL) informerede om at LGBT Danmark har fået ikrafttrædelsestidspunktet, så unge der er i
behandling kan komme ind under den nye lovgivning om juridisk kønsskifte.
(HH) Kommunikationsgruppen er ved at forberede en medlemsundersøgelse.
(HH) LGBT Danmark deltog i CGLcc’s generalforsamling.
(HH) LGBT Danmark har en udfordring med at blive godkendt af Microsoft til et online
mailsystem.
(HH) Sørine Asmussen er blevet ansat som studentermedarbejder i LGBT Danmark.
(MSP) Kompetencegruppen har fået nyt liv og er ved at gøre klar til et første formelt møde i
juni måned.
(MSP) har sammen med (ML) været til møde med ISOBRO (Indsamlingsorganisationernes
Brancheorganisation) for at få et indblik med de nye regler for landsindsamling mv.
(MSP) Der er opstået endnu en udfordring med vores mailadministration, da udbyder har
varslet at vores mailadministrationssystem er ved at blive udfaset.
(HH) LGBT Danmark har nu fået Mobilepay.
5. Økonomi (ML)
Årsregnskabet er endelig helt færdigt og er blevet godkendt af revisoren.
6. Fundraising og projekter (HH/SL)
a). Københavns kommune har valgt at give støtte til foreninger der stiller med
valgtilforordnede i forbindelse med valget til Europaparlamentet.
b). LGBT Danmarks hjemmeside er blevet rettet så teksten vedr. donationer er korrekt.

c). Der er sendt ansøgning til Grundlovspuljen til et projekt der skal belyse
medborgerskabsrettigheder. Der kommer svar på vores ansøgning i juni.
7. LGBT Tænketank (KA)
Der er et ønske om at skabe en LGBT tænketank, og LL støttede ideen.
Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af (KA, SL, MSP, EPN, og MH). (KA) indkalder til
første møde i arbejdsgruppen.
8. Skt. Hans (FH)
Der afholdes Skt. Hans på Amager Strand. Vi har en rullende bar og musik samt bål mv.
Information om arrangementet sker via hjemmeside og facebook – (FH) og (MSP) koordinerer.
9. Copenhagen Pride (FH)
LGBT Danmark deltager i Priden i København med telt på Rådhuspladsen og i selve paraden
med særligt fokus på de gående i år.
Der bliver uddelt årets laks, og LL udpeger årets laks (selvstændigt punkt til næste LL-møde).
Der blev nedsat et Prideudvalg med følgende deltagere: (MSP, SL, HH, FH, og KA). (KA)
indkalder til første møde i udvalget.
Der var en længere debat om medierne under Priden, og (EPN) laver et oplæg.
10. Københavnsbaseret forening? (Oven på møde med Carl Christian Ebbesen) (MSP)
LL drøftede at genåbne en Københavnsafdeling under Landsforeningen.
(MSP) indkalder til et seminar i juni, hvor emnet drøftes grundigt.
11. De politiske udvalg og pressedækning (SL/EPN/MSP)
LL arbejder med at få styrket LGBT Danmarks talspersoner i deres dialog med journalister, så
vores budskaber brænder bedre igennem.
(SL, EPN, og MSP) følger op.
12. Samarbejde med det aseksuelle netværk (MSP)
Der var en dialog om samarbejdet med det aseksuelle netværk, og (MSP) følger op.
13. LGBT Danmark i pressen
a). Pressedækning af LGBT Danmark og planlægning af tiltag (alle)
LL er begyndt at indsamle e-mail adresser på journalister, så vi igen får en opdateret mailliste.
Global south er netop blevet færdige med deres rapport vedr. Tanzania, så i den anledning skal
der arbejdes med en bedre mediedækning.
b). Næste synspunkt i nyhedsmedier (Out & About) (alle)
(EPN) laver en artikel til næste nummer.
14. Eventuelt
Der var ikke noget under punktet.

15. Evaluering
Alle medlemmerne var positive over stemningen og den gode debatform, der var på mødet.
Udskudt til næste møde:
 Besøg af Global South

