Referat, landsledelsesmøde 2. august 2015, 11.00-15:30
Nygade 7, København
Til stede: Linda Thor Pedersen, Henrik Hynkemejer, Michael Kjeldsen, Kenneth Engberg,
Søren Laursen, Ask Ulrich Petersen, Hans Henrik Hansen.
Afbud: Peter Lundsberg, Frederik Valdorf.
Mødeleder: SL
Referent: AUP
FORVALTNING










Organisationens udvikling
 Orientering ved SL om hvordan projekter håndteres i foreningen.
 Governanceudvalget er nu gået fra et teoretisk arbejde over til praktisk, idet man
nu tilretter governancemodellen til løbene efter erfaringer med projekter.
Next steps: Anvendelse af ressourcer, nye ressourcer (herunder frivillige og
tillidshverv)
 To ansatte her: Susanne og Nicole
 En praktikant – skal bl.a. hjælpe med til at lave beretning
 Mette Schultz Lund antaget i foreningen i virksomhedspraktik og skal se på
økonomien.
FU
 Overvejelser at lave en henvendelseslog til orientering af LL, således at LL kan
følge bedre med i FU’s arbejde og løbene beslutningstagen.
Koordination og kommunikation internet i foreningen
 Informationen skal gøres lettere tilgængelig.
 Uddannelse af talspersoner – kunne eventuelt være bare en aften mellem 19 og
21 frem for at lave en række større arrangementer
Nye frivillige/aktivister og promovering
 Mulige fredagsbarer.
 Fredagsbar op til Priden kommende fredag d. 07.08.15
Copenhagen Pride
 Parade
 T-shirts i fire farver med nøglesager printet på ryggen.
o Retten til at være den du er:
 Når du skal have hormoner
 I Tanzania
 På jobbet
 På gaden

 Christianiacykler til forsyninger – Ask
Pride Square
 Telt, enkelte arrangementer.
o Tirsdag: Bjarne Lundis
o LGBT Ungdom: Onsdag eller torsdag
o Handi-LGBT: Onsdag eller torsdag
Årets laks
 Der er diskuteret og besluttet en vinder af årets laks.





Økonomisk orientering




Midler fra Aarhus kommune
 20.000,Opgradering af IT-udstyr
 Der søges et rammebeløb til at opgradere sekretatiatets IT-udstyr.
 50.000,- som maksbeløb
Der forelægges første udkast til et halvårsregnskab, det ser positivt ud.

LGBT Ungdom Aarhus


Vedtægter gennemgås
 Ændringsforslag, til lettelse af deres foreningsarbejde sendes til dem.

POLITIK


Intet

SAGER


intet

MØDEAFSLUTNING


Eventuelt
 Der bør tages en diskussion af hvordan der skrives referater for transparensen af
Landsledelsens arbejde.
 Hans Henrik Hansen vælger af personlige årsager at udgå fra landsledelsen.
Landsledelsen ønsker ham alt held og lykke i fremtiden og ser frem til at arbejde
med ham igen fremtidigt.
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