REFERAT LL-MØDE LØRDAG DEN 21. JUNI
Kl. 12:00 – 16:00 i Biblioteket
Tilstede: Henrik Hynkemejer (HH), Søren Laursen (SL), Mette Lund (ML), Mads Hvid (MH), Martin
Spangsbro-Pedersen (MSP), Malou Niemann (MN).
Afbud: Kirstine Ø. Andersen (KA), Frederik Hansen (FH), Elvin Pedersen-Nielsen (EPN), Cristina
Magnild (CM).
1. Valg af mødeleder og referent
a. MSP er mødeleder
b. MH er referent
2. Godkendelse af dagsorden (mødeleder)
a. Dagsorden godkendt
3. Opfølgning og meddelelser
a. Årshjul (alle)
i. Skt Hans og Pride inden for de næste måneder
ii. Ansøgning om tips og lottomidler er inden 21. august
iii. Der er 4 måneder til landsmødet og en række ting der skal klares inden da.
Blandt andet en række arbejdsprocesser som landsledelsen ønsker
implementeret. I øvrigt er arbejdet med opstarten af en tænketank så småt i
gang, og der ønskes en egentlig plan for opstarten inden landsmødet.
Det er landsledelsens ønske at landsmødet gøres til en konference, og også
her er der en planlægningsopgave. SL skriver en ramme for konferencen
som drøftes med politisk forum. KA er på jagt efter lokaler.
iv. Ved ILGA-konferencen deltager LGBT Danmark med 3 workshops.
b. Transprojekt – følgegruppe (Julie Breinegaard)
i. Et medlem af landsledelsen skal deltage i projektet for at udvikle projektet i
samarbejde med repræsentanter fra rådgivningen, ungdomsbestyrelsen
samt en repræsentant fra Sabaahs rådgiving. MSP indgår i følgegruppen.
c. Lov om juridisk kønsskifte er gået igennem. Stor pressedækning internationalt, men
begrænset opmærksomhed i Danmark. I næste nummer af Out & About dækkes
lovændringen markant. I øvrigt er nyheden om loven den mest læste nyhed på
foreningens Facebook-side nogensinde.
d. Der har været møde med ligestillingsministeren omkring 2,5-årsreglen ved
hjemmeinsemination.
e. Møde i den kommende uge med udviklingsministeren om fordeling af
bistandskroner til NGO’erne.

f. LGBT Ungdom deltog ved folkemødet og planlægger at deltage igen næste år.
Evalueringsmøde i den kommende uge.
g. Planen om oprettelse af LGBT-plejehjem er nået et stort skridt længere. 1 ud af 5
nye profilplejehjem vil have fokus på LGBT. God debat på foreningens Facebookside.
h. Der er ansat en studentermedhjælper. Hun har særligt arbejdet med at skabe
kontakt til medlemmer som ikke har betalt i flere år. Der er flere der har valgt at
betale.
i.

Vi har fået en NGO-løsning fra Microsoft, som blot skal implementeres. HH står for
Implementeringen.

j.

Vi har fået en aftale med Paii om mobilbetaling. HH og MSP taler med
kommunikationsgruppen.

k. SL, HH og KA deltager i møde med Ungdom i løbet af juli. MSP planlæger
mødeindkaldelse med KA.
l.

Der er indledt et samarbejde mellem KUP og kompetencegruppen som evt. ønsker
at lave et fælles udgangspunkt for deres seminarer.

m. Medlemmer af LL holder møde om evt. Københavnsafdeling onsdag. 16 kl. 14 hos
HH.
n. Der afholdes ekstraordinær generalforsamling 10. juli i CGLCC. FU deltager og LGBT
vil stille en række ændringsforslag til vedtægterne.
o. Personalemøde i maj for at få erfaringer og input omkring hvordan det er at arbejde
for LGBT Danmark. Resultatet af evalueringen blev fremlagt for LL.
p. Henvendelse fra Aids Fondet om domænet tidtiltjeck.dk, spørger om LGBT Danmark
er interesserede i at overdrage retten til domænet. LL beslutter at fastholde
domænet, men godkender naturligvis alle ændringer på siden.
q. Skt. Hans: FH orienterede om, at der er styr på det hele, dog mangler der hænder.

4. Økonomi (ML)
a. Årsregnskab 2013 – se selvstændigt bilag (ML)
i. LL synes ML har gjort det flot.
b. Donationskampagne (ML/MSP)

i. Kommunikationsgruppen havde et event under Eurovision, uden held med
at få donationer.
ii. Der lægges i kommunikationsgruppen op til en Facebook-kampagne.
5. Kommissorium for handicappolitisk udvalg (MSP)
a. Landsledelsen hilser det nye udvalg varmt velkomment, men efterlyser et mere
konkret overblik over hvilke projekter udvalget skal arbejde med, gerne som en del
af kommissoriet.
6. Drift af foreningen (ML/MSP)
a. Rekonstituering
i. FU: MH udtræder af FU og SL træder ind
ii. Personaleansvar: ML trækker sig som personaleansvarlig, MSP træder ind i
stedet.
iii. LL ønsker en klarere opgaveformulering for medlemmerne af landsledelsen.
Punktet tages op på næste møde i LL.
7. Stop Had (ML)
a. ML tager en dialog med Jacob Nicu og Kenneth Engberg om status på projektet. Der
indkaldes til et møde om projektet på et senere tidspunkt (pkt. til næste møde)
med deltagelse af MH, SL og ML.
8. Lokaler (ML/MSP)
a. Punktet udgår.
9. Ansvarsområder (MSP)
a. Punktet udgår.
10. Kompetencegruppens idé til facebookgruppe (MSP)
a. LL henviser gruppen til det forum som vil blive implementeret på LGBT Danmarks
hjemmeside i løbet af sommeren.
11. Årets laks/piratfisk/torsk… (alle)
a. Laksen: Beslutning om, hvem der skal modtage fisken i år. SL går videre med det.
b. Ingen andre priser i år.
12. LGBT Danmark i pressen
a. Pressedækning af LGBT Danmark og planlægning af tiltag (alle)
i. Vedtagelse af lov om juridisk kønsskifte
ii. Vejledning fra Sundhedsstyrelsen
b. Næste synspunkt i nyhedsmedier (Out & About) (alle)
i. Emner til Out & About i efteråret: Pride-aktiviteter og
landsmødekonferencen.
13. Eventuelt
a. Næste møde i LL: Onsdag den 30. juli kl. 17:00. MSP booker lokale.
14. Evaluering
Udskudt til næste møde:
 Besøg af Global South
 Personaleansvarlige (ansvar, daglig trivsel, udførelse)
 Arbejdsformer i LL
 Stop Had

