Landsledelsesmøde lørdag den 30. april 2016 kl. 13.30 – 18.00
Referat
Til stede: Søren Laursen, Henrik Hynkemejer, Michael Kjeldsen, Kenneth Engberg, Peter Sindal
Lundsberg, Henrik Hynkemejer og Linda Thor Pedersen
Afbud: Lasse Holm Grønning, Ask Petersen
1.

Valg af mødeleder
Linda Thor Pedersen

2. Valg af referent
Kenneth Engberg
3. Godkendelse af dagsorden
Godkendt med ændringer
4. Meddelelser
1. Forperson Søren Laursen
Intet er sendt på skrift
Høring i sundhedsudvalget gik godt.
Møde med andre parter med interesse ind for transpolitiske
Søren Laursen og Linda Thor Pedersen har været på rundtur til diverse politiske partier for
at fremlægge vores synspunkter.
2. Økonomiansvarlig Michael Kjeldsen
1. Oven på revisionen havde jeg et par samtaler med udlejere og ejer af vores kopimaskine,
til stort held for os, var en række papir ikke indtastet og lejeperioden udløber ved
udgangen af maj måned. Jeg har allerede aftalt afhentning af ”udyret” via fragtfolk. Der
er på nuværende tidspunkt ikke meldt noget ud til de ansatte om det.
2. Konica var ikke interesseret i at få de små maskiner tilbage, og det er min vurdering at til
start kan en af disse klare vores behov
3. Vi har fået en kopi af normstormernes budget, et projekt som køre under ungdom, der er
sket en ændring i strukturen og ungdom får derfor en væsentlig mindre administrations
indtægt fra projektet end håbet.
4. Foreningens sekretariat er blevet digitaliseret, og lagt på vores sharepoint løsning,
fremadrettet vil dokumenter kun blive opbevaret der. De forskellige mapper er beskyttet
så kun dem som har behov for det har adgang til tingene
5. Vi er i gang med at lede efter en studentermedhjælper til rengøring af foreningens
lokaler, planen er 2 timer til start.
6. Der har været afholdt revision og vores revisor er i gang med at gennemgå tingene,
fokus i år har været på vores projekter i udlandet.
7. Grundet udfordringerne med at overføre penge til projektlande hvor LGBT fremgik af
afsenderens navn, har vi lavet en aftale at vi fremadrettet kan sende midler igennem
vores revisor til projekt lande. Hermed undgår vi at pengene går igennem private konti
8. Vi har sent en ny ansøgning afsted om transit med plan om at genoptag det til efteråret,
estimatet er at såfremt at ansøgningen om tilskud ikke går igennem, kan en mere skrabet
udgave af projektet køres igennem under landsforeningens nuværende budget

5. Events
1. IDAHOT 10. til 12. maj 2016
De europæiske politikere holder møde imod hadforbrydelse i København. Se mere på LGBT
Danmarks hjemmesiden.
2. Sankt Hans
Københavns kommune mangler at give os tilladelse da de skulle forstå at vi frivillig er gået
ind i samarbejde med Ankers Tivoli.
3. Aarhus Pride 4. juni 2016
Vi sender repræsentanter fra landsledelsen
4. Aalborg Pride 9. juli 2016
LGBT Århus Ungdom betaler vi for at tage der op
5. Copenhagen Pride
1. Laksen
Vi skal overveje hvem vi indstiller til prisen
6. Projekter
1. Gorvernance modelen
Vi diskuterede anvendelses af Gorvernance modelen, vi er nød til at få den rullet ud. Bl.a.
skal den være tilgængelig på nettet. Alle projekter skal følge den.
Der skal laves en tydelig tidsramme for modellen.
2. Tanzania.
Der er intet nyt at bemærke
3. Uganda
Konceptnoten for face 2 for Uganda projektet er godkendt i udenrigspolitisk udvalg
7. Godkendelse af forretningsordenen.
Landsledelsen godkendte den nye forretningsorden.
8. Landsmøde lørdag den 5. – søndag den 6. november 2016
Peter Sindal Lundsberg undersøger mulighed for krypten i Eliaskirken.
9. Kontingentnedsættelse
Der nedsat en gruppe der skal se på kontingent og medlemskab.
Arbejdsgruppe består af Michael Kjeldsen, Linda Thor Pedersen og Kenneth Engberg.
10. Besøgsven
Linda Thor Pedersen svarer på henvendelsen.

