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Re fe rat Lan d sle d e lse sm ø d e
Til stede: Michael Kjeldsen, Kenneth Engberg, Søren Laursen, Linda Thor Pedersen og Ask
Ulrich Petersen
Fraværende: Peter Sindal Lundsberg, Maia Linnet Jensen, Henrik Hynkemejer og Lasse Holm
Grønning
Referat: Ask Ulrich Petersen

San kt h a n s 2 3 . ju n i
I år indgår landsforeningen et samarbejde med Ankars tivoli. Skt. Hans bliver udviddet fra d.
23.06 til at vare torsdag til søndag på hele plænen. Der vil være kræmmermarked og tivoliet
vil donere 10.000,- til landsforeningen
Landsledelsen accepterer aftalen med følgende indsigelser
 Scenen skal have vores udtryk på dagen for skt. Hans. Om det bliver som et
scenetæppe eller andet må diskuteres.
 Vi skal have plads til at folk fortsat kan grille i forbindelse med arrangementet.

An sæ tte lse ssitu atio n




11 til samtale. Mange gode kandidater,
Stillingen som fundraiser er fundet med start 01.03.16 i løntilskudsstilling
Kommunikation: Vi har fundet en kandidat og er i gang med lønsamtaler.

Øko n o m i



2015 lander på et positivt overskud og landforeningens egenkapital fordobles næsten.
Vi ligger bedre på medlemskontingenter end sidste år samme tidspunkt.

Gru p p e fo r b lin d e LGBT-p e rso n e r
Carsten m.fl. ønsker at starte et fællesskab for blinde LGBT-personer det modtages positivt fra
landsledelsen. Og vi glæder os til at se en gruppe i spil.

Op sig e lse af p o stb o ks
Landsledelsen har med sorg i sind besluttet at nedlægge postboksen, da der ikke længere er et
behov for at bruge den og den gør vores post mindre tilgængelig.

Se m in ar








CGLCC – behandling af nyt grundlag
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