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Referat Landsledelsesmøde
Tilstede: Linda Thor Pedersen, Lasse Holm Grønning, Michael Kjeldsen, Ask Ulrich Petersen
Henrik Hynkemejer & Søren Laursen
Afbud: Kenneth Engberg, Peter Sindal Lundsberg & Maia Linnet Jensen
Ordstyrer: Linda Thor Pedersen
Referent: Ask Ulrich Petersen

Forvaltning
Prokura
Vi har mange der i forbindelse med deres arbejde i LGBT Danmark er udenlands. De skal
ofte lægge store beløb ud fra deres private penge. Det skal undersøges, om man kan lave
rejsechecks til vores medarbejdere, som de kan indløse udenlands. Andre
løsningsmodeller: Udbetaling af acontobeløb, og oprettelse af en egen konto (hvor
foreningen betaler evt. omkostninger ved oprettelse), hvortil der kan overføres midler.
Dermed er det ikke en foreningskonto, hvorfor der ikke er behov for at gå på kompromis
med dobbeltprokura.
Postkasse
På opfordring af Martin Spangsbro-Pedersen genovervejes punktet om lukning af
mailadressen ll@lgbt.dk det besluttes fortsat at viderestille mailen til lgbt@lgbt.dk i
forlængelse heraf, skal der laves en ny beskrivelse af kontaktgangene i organisationen,
så folk der måtte have brug for det ved, hvor de skal henvende sig.
Status for fundraising
Udvalget er ikke voldsomt aktivt, men det bruges til den overordnede koordinering.
Udvalget skal strømlines
Der skal ses på EU fonde, samt private.
Personale
Der er to jobopslag (kommunikationsmedarbejder og projektmedarbejder) ude, og der
er modtaget omtrentligt 15 ansøgninger. Det forventes at holde jobsamtaler d. 16.
februar.
Orientering
Testamente
Der skal sættes fokus på, at folk kan testamentere penge til foreningen, det
lægges over til fundraising-udvalget. Det skal endvidere sikres, at foreningen har
oplysningstilbud generelt om testamenter, så LGBT-personer kan få et præcist
indblik i deres arveretlige forhold.

Projekter
Orientering omkring igangværende og mulige fremtidige projekter.
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Strategi – udvikling
Seminar - indhold
 Plan for strategiarbejdet
 Hvordan ser landsforeningen ud om 10 år
 Hvad skal foreningen være en del af, og hvordan?
 Eksistensberettigelse
 Interessentanalyse
 Hvilken ydelse leverer vi?
 Organisationsdiagram
 Den normkritiske organisation v. Anna Wandel
 Medlemmer
 Aktivister
 LGBT huse
Hjemmeside
Det nye hjemmeside-design er færdigt i februar. Det ser flot ud!

Planlægning af året – Årshjul
Eventudvalg
Vi opretter en efterspørgsel på hjemmesiden om en eventkoordinator samt et udvalg –
Ask skriver den.
CPH Pride
Der lægges et åbent pride-møde d. 17.03 kl 18:30-20:30
Folkemøde
Vi har et telt sammen med Sabaah, Aidsfondet, Priden
Skt. Hans
Frederik Valdorf er tovholder. Mulig ekstern partner.
Landsmøde
Der ledes efter location. Datoerne er d. 5.-6. November
IDAHOT 10.-12. maj
Regeringen er vært for European IDAHO Forum 10.-12. maj. Vi sidder i følgegruppe og
har derfor mulighed for at påvirke, hvad der kommer til at ske i dagene. Vi er tovholder
på en politisk forkonference d. 10. Der bliver også arrangementer fredag-lørdag og på
selve IDAHOT Day den efterfølgende tirsdag.

Orientering om samarbejdsaftaler
CGLCC
Vi er i dialog med CGLCC om Axgil galla, og fremtidigt samarbejde.
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Punkter til Fremtidige møder
Evt.
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