REFERAT LL-MØDE ONSDAG DEN 30. JULI
Kl. 17:00 i Biblioteket
Tilstede: Henrik Hynkemejer (HH), Søren Laursen (SL), Kirstine Ø. Andersen (KA), Martin
Spangsbro-Pedersen (MSP), Malou Niemann (MN), Frederiks Hansen (FH)
Afbud: Mads Hvid (MH), Mette Lund (ML)
Udeblevet uden afbud: Elvin Pedersen-Nielsen (EPN), Cristina Magnild (CM)
1. Valg af mødeleder og referent.
MSP er mødeleder og KA er referent.
2. Godkendelse af dagsorden.
Den blev godkendt med tilføjelser.
3. Opfølgning og meddelelser.
a. Årshjul.
Intet at referere.
b. Personaleansvarlige.
Skubbet til næste møde.
c. Ekstraordinær generalforsamling i CGLcc.
MSP deltog i den ekstraordinære generalforsamling og refererede derfra.
d. Lokaler til landsmødet.
MSP og KA arbejder på sagen.
e. Møde med Ungdom.
Vi afventer svar fra Ungdom.
f. Windows 365 og mailløsning.
MSP fortalte om den nye mailløsning og hvordan denne implementeres i
foreningen. SL fortalte om den nye løsning og de muligheder der ligger i den.
g. Møde om Københavnsafdeling.
SL, ML, HH og MSP holdt møde hos HH om oprettelsen af en københavnsafdeling.
MSP og SL refererede fra mødet. Der er brug for en tovholder/igangsætter til at
sørge for at der sker noget i en evt. københavnsafdeling.
h. Copenhagen Pride.
Pride Square: intet at bemærke. Paraden: Der arbejdes videre med ideer til
paraden.
i.

Arvesag.

Biblioteket er arving til en bekendt af biblioteket. MSP opdaterede LL om sagen.
Sagen sendes videre til FU.
j.

Pressetræning til talspersoner.
Vi har modtaget en henvendelse. MSP tager fat EPN og går videre med sagen.

k. Tegnbuens jubilæumsreception.
MSP deltager og der købes en gave
l.

Henvendelse fra kandidatstuderende på Læring og forandringsprocesser på AU i
Sydhavn.
To studerende tilbyder at komme og deltage i en forandringsproces. MSP går i
dialog.

m. CEDAW-afrapportering.
KA informerede LL om arbejdet med CEDAW.
n. SL opdaterede LL om arbejdet med familieretsområdet.
4. Økonomi.
a. Regnskab for Skt. Hans.
Udskudt til næste møde.
b. Prokura til netbank.
Der udstedes prokura til de resterende medlemmer af FU: SL og MSP. SL og MSP
sender hhv. pas og sygesikring til HH, som vil sørge for oprettelsen.
5. Talsperson for internationalt.
SL udpeges til talsperson på det internationale område. MSP retter til mht. mail og web.
6. Kommissorium for handicappolitisk udvalg.
Kommissoriet blev godkendt.
7. Vedtægter for LGBT Ungdom Aarhus.
KA tager en snak med Ungdom og indkalder dem til næste møde i LL. MSP vender tilbage til
Oliver fra LGBT Ungdom Aarhus.
8. Evaluering af Skt. Hans.
MSP informerede om Sankt Hans. FH efterspurgte hjælp til arbejdet med opstilling og
oprydning, da han stod for det hele selv. LL tog FHs udtalelse til efterretning.
9. Landsmødeberetning.
Der skal laves en beretning. Den skal udformes anderledes end de sidste par år. SL går
videre med opgaven. LL giver SL og Richard Heers frie hænder til at styre beretningen med
et krav om, at der i hvert fald er en liste over de sociale grupper.

10. Lokaler.
ML og MSP har haft et møde med nutidige og fortidige ansatte. Der er udtrykt ønske om
faste arbejdspladser, rengøring og lignende. Der blev fremsat et forslag om indkaldelse til
en oprydningsdag i foreningen. Punktet sendes videre til FU.
11. Ansvarsområder.
Punktet udsættes.
12. Stop Had.
Punktet udsættes til efter Copenhagen Pride.
13. Arbejdsformer i LL.
Der skal udformes en arbejdsbeskrivelse for medlemmer af LL, så rollerne er defineret.
Punktet indgår i den fortløbende struktureringsproces.
14. LGBT Danmark i pressen.
a. Næste synspunkt i nyhedsmedier (Out & About).
Vi sender opgaven videre. MSP kontakter Richard Heers.
15. Eventuelt.
Næste møde i LL (med deltagelse af Ungdom og Ungdom Aarhus til en diskussion om
Ungdom Aarhus’ vedtægter): Mandag den 25. august kl. 17:00.
16. Evaluering.
Mødet blev evalueret.

