LGBT Danmark - Landsmøde, 2. november 2014

Landsmøde
2. november 2014, kl. 12.00
Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 København S

REFERAT
Til stede: I alt var der 37 registrerede medlemmer til stede.
1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere.
Forperson Søren Laursen bød velkommen og forestod valg af dirigent. Søren Baatrup blev
valgt og overtog herefter dirigentposten. Stephen Wessels blev valgt som referent. Som
stemmetællere blev valgt Tone Frederiksen og Rasmus Pedersbæk.
Dirigenten kunne konstatere, at landsmødet afholdes korrekt i henhold til Vedtægternes §4
stk. 2 og 3, inklusiv frist for indgivelse af forslag til behandling og afholdelse i år øst for
Storbælt.
Med undtagelse af en mindre overskridelse blev fristen overholdt for den endelige indkaldelse
af landsmødet bilagt de nødvendige dokumenter, som angivet i Vedtægternes §4 stk. 4. På
dette grundlag fandt dirigenten, at mødet kunne betragtes som lovligt.
For at afgøre om mødets eventuelle stemmeafgivninger ville være gyldige, i henhold til
Vedtægternes §6, havde generalsekretær Henrik Hynkemejer kontrolleret, at samtlige
tilstedeværende var fuldgyldige medlemmer af foreningen.
Dirigenten konstaterede, at dagsordenen for landsmødet følger vedtægternes § 4 stk. 2. Landsledelsens forslag til mødets forretningsorden blev godkendt uden diskussion.
2. Beretning.
Søren Laursen fremlagde landsledelsens beretning for 2014. Den skriftlige beretning findes på
denne URL:
http://lgbt.dk/wp-content/uploads/Beretning2014_w.pdf
Af særlige aktiviteter i det forløbne år kan nævnes følgende:
• det ekstraordinære landsmøde 25. januar 2014, som især afstedkom arbejde med
foreningens organisatoriske udvikling, med fokus på større projektorientering og bedre
infrastruktur;
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•

Folketingets vedtagelse af den nye lov om juridisk kønsskifte, som rummer det fri
valg, ikke mindst som resultat af påvirkning fra LGBT Danmark;

•

overrækkelse af Årets Laks til statsministeren Helle Thorning-Schmidt for indførelsen
af et LGBT-afsnit i regeringsgrundlaget og den meget tilfredsstillende gennemførelse
af disse tiltag;

•

skuffelse over Sundhedsstyrelsens udkast til vejledning om behandling af
transkønnede;

•

voksende projektaktivitet i Global South og gennemførelse af det første af flere
projekter for LGBT-personer i Tanzania;

•

jubilæumsudstilling på Københavns Rådhus for 25-året for registreret partnerskab;

•

oprettelse af internet-sitet lgbt.dk/its-not-a-game i anledning af afholdelse af vinter-OL
i Sochi og om politiske og retlige instrumenter mod russisk homofobi;

•

en målrettet kampagne med LGBT-spørgsmål til kandidater op til EUParlamentsvalget, sammen med ILGA-Europe;

•

start af det nye projekt Transit, som giver unge mulighed for at samtale om LGBTspørgsmål;

•

udadvendt kommunikation især i skikkelse af Facebook-indslag, som har været
særdeles velbesøgte;

•

ny version af ordbogen;

•

under Pride, sjove aktiviteter med mange deltagere;

•

kunstmalere i gruppen Regnbue-Paletten, med fernisering d. 27. nov., i Warehouse 9;

•

konferencen i går d. 1. nov., forud for dette landsmøde, som ny og vellykket måde at
formidle vores aktiviteter og ekspertise på; og

•

arbejdet i landsledelsen, hvor nogle medlemmer har forladt den pga. arbejdspres og
nogle har forladt den pga. dårlig stemning, hvilket påkalder forbedringer.

Søren Laursen forklarede, at beretningen i år er noget pænere i layout end tidligere, fordi vi
skal have et dokument om LGBT Danmark at vise frem som "markedsføring", når vi fx
ansøger om nye projektmidler.
Under diskussionen af beretningen efterlyste Hans-Henrik Hansen en omtale af, at Københavns Kommune havde afsat penge til undersøgelse af forholdene for LGBT-personer i
kommunen, men opgaven var gået til Statens Institut for Folkesundhed (Syddansk Universitet)
og LGBT Danmark blev ikke tilfredsstillende konsulteret. Malene Andreasen udtrykte ønske
om, at sundhedsudvalget bakkede op om arbejdet med transpersoner. Hun fortalte om en mor,
hvis barn var trans og begik selvmord. Efterfølgende henvendte moren sig til staten for at få
rådgivning, men fik det svar, at staten ingen information havde, der kunne hjælpe hende. Ved
henvendelse til LGBT Danmark fik hun rådgivning.
Landledelsens beretning blev herefter godkendt uden afstemning.
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3. Godkendelse af landsforeningens reviderede årsregnskab samt forelæggelse af
halvårsregnskab.
Mette Lund præsenterede regnskabet for 2013. Følgende poster kunne noteres:
• LGBT Ungdoms tilskud til lokaler hjælper hele organisation. For LGBT Danmark
betyder kontingenter meget, hvorimod kontorudgifter er store med nødvendige poster.
• LGBT Danmark på landsplan havde et underskud i 2013 på ca. kr 56.000, mens LGBT
Ungdom har gjort det rigtig godt med et overskud.
• Til sammen giver det hele organisationen et overskud i 2013 på kr. 4.000.
Regnskabet for 2013 blev godkendt uden afstemning.
Regnskabet for det 1. halve år af 2014 ser særdeles positivt ud for hele foreningen, der havde
et overskud på i alt kr 127.000. Dvs., LGBT Danmark havde et overskud på kr 92.000 og
LGBT Ungdom, et overskud på kr 35.000.
4. Indkomne forslag.
Der var indkommet 4 forslag. Alle forslag er forklaret i detaljer i indkaldelsen til Landsmødet:
http://lgbt.dk/wp-content/uploads/Landsmoede-2014.pdf
Således blev de 4 forslag behandlet til landsmødet:
A. Forslag til vedtægtsændringer med det formål at tilpasse landsledelsen til den
projektorganisation, vi arbejder henimod.
Dirigenten mindede forsamlingen om, at indholdet af dette forslag hvis vedtaget ville gælde
umiddelbart og til dette møde, jf. "Forslag til Forretningsorden for Landsmødet 2. november
2014", og dagordens pkt. 7.
Forslaget er stillet af landsledelsen. Forslaget ville betyde, at den økonomiansvarlige ikke
længere vælges først og særskilt ved landsmødet, men konstitueres på det første møde i den
nye samling af landsledelsen og vælges af sin midte. Forslaget betyder desuden, at
foreningens forperson får tegningsret, således det er de landsmødevalgte poster, der har
tegningsret, idet foreningen tegnes af en af disse sammen med et andet landsledelsesmedlem.
Derimod bliver den økonomiansvarlige bindeleddet mellem foreningens projekter og
landsledelsen.
På forespørgsel fra salen fortalte Henrik Hykemejer, at det ikke skulle gøre landsledelsen
mere sårbar, at antal medlemmer af landsledelsen, der vælges først og særskilt af landsmødet,
nedsættes fra 3 til 2. Disse 2 poster er så ligestillede, at hvis én skulle forlade posten, kunne
den anden let varetage den tomme post, indtil en erstatning blev valgt, jf. det foreslåede nye
§8 stk. 6.
Herefter blev forslaget vedtaget uden afstemning.
B. Forslag om ændring af vedtægter vedrørende foreningens personale
Forslaget er stillet af landsledelsen, og baggrunden blev forklaret af Henrik Hynkemejer. Formålet med den foreslåede ændring er at lette arbejdspresset for landsledelsen, således at den
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der fungerer som personalechef for foreningens personale ikke nødvendigvis er generalsekretæren eller den økonomiansvarlige. Ansvaret som personalechef skulle fordeles på 2
personer i landsledelsen, hvoraf den ene skulle være medlem af forretningsudvalget.
Dette forslag blev vedtaget uden diskussion eller afstemning.
C. Forslag om ændring af vedtægter vedrørende foreningens opløsning
Dette forslag er stillet af landsledelsen. Nødvendigheden af denne ændring af vedtægterne er
opstået efter, at LGBT Danmark er blevet godkendt efter ligningslovens §8A. Det vil sige, at
landsforeningen er fritaget for moms og arveafgift, og at bidrag til foreningen er skattefradragsberettigede for bidragsyderen.
I stedet for, at foreningens midler i tilfælde af foreningens opløsning tilfalder "en humanitær
organisation", foreslås følgende for vedtægternes §27 stk. 2:
Ved opløsning af landsforeningen tilfalder likviditetsprovenuet eller overskuddet en
anden organisation, som er hjemmehørende i Danmark eller i et andet EU/EØS-land,
og som har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål.
Hans Henrik Hansen spurgte om, det ikke var nødvendigt med mere præcis specificering af,
hvilken slags organisation måtte modtage foreningens midler. Henrik Hynkemejer forsikrede,
at de der opløser foreningen bestemmer, hvilken organisation kan overtage midlerne. Richardt
Heers fortalte, at denne formulering var ordret skrevet af efter SKATs betingelser for §8Agodkendelsen.
Forslaget blev vedtaget uden afstemning.
D. Resolutionsforslag om igangsættelsen af bred diskussion om eventuel inklusion af
feminisme i foreningens principper
Resolutionsforslaget er stillet af Rikke Voergård-Olesen, Kirstine Ø. Andersen og Martin
Spangsbro-Pedersen. Baggrunden for forslaget er, at feminismens mål rummes af målene for
LGBT Danmark: dvs., at feminismen arbejder for at ende undertrykkelse, diskrimination og
udnyttelse af mennesker på baggrund af deres køn, kønsidentitet, etnicitet, sociale klasse,
seksuelle orientering og/eller andre grunde, som bruges til at holde mennesker tilbage.
Christoffer Jakshøj betonede, at LGBT Ungdom støttede dette resolutionsforslag.
Forslaget blev vedtaget uden afstemning.
5. Fremtidigt arbejde.
Henrik Hynkemejer fremlagde landsledelsens forslag til særlige områder for foreningens virke
den kommende periode. Dette forslag gennemgås i detalje her:
http://lgbt.dk/wp-content/uploads/Landsmoede-2014.pdf
Struktur:
Med hensyn til foreningens struktur sigter man mod:
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•

•

forbedret infrastruktur og forretningsprocesser, da foreningens arbejde i høj grad er
baseret på frivilligt arbejde og en flad struktur. Derfor vil man fx søge at centralisere
den digitale dokumentlagring, så dokumenter ikke udelukkende ligger ude på folks
egne computere;
forbedret definition og allokering af arbejdsopgaver, især i lyset af den forventede
større projekttilgang.

Kommunikation:
Søren Laursen præsenterede landledelsens planer for bedre kommunikation og udnyttelse af
vores samlede viden:
•
•
•

Bedre udnyttelse af hjemmeside, facebook og intra-/ekstranet, hvilket ville gøre vores
samlede viden mere synlig
Landsmødekonference. Gårsdagens konference var en succes og landsledelsen vil
gerne holde flere.
Tænketank. Se kommentarer herunder

Økonomi:
Henrik Hynkemejer forklarede, at man også gerne vil omlægge foreningens fundraisingindsats, bl.a. for at finansiere de nye projekter.
Diskussion om fremtidigt arbejde
Tænketanken er forklaret med flere detaljer i indkaldelsen til landsmødet. Formålet med
LGBT-Tænketanken er: ”Tænketanken skal arbejde på at udfordre rammesætningen for den
offentlige debat omkring lgbt-området, herunder med at påvirke og skabe den offentlige debat.
Tænketankens arbejde skal være forandringsskabende, samfundskritisk, engagerende,
relevant, kritisk og debatskabende.” I almindelighed skal tænketanken var et uformelt
"mødested", hvor ideer kan fødes og prøveballoner sendes afsted.
Steffen Jensen spurgte, hvorfor der ikke skal holdes "fysiske møder af nogen art". Søren
Laursen forklarede, at man bare ikke ville lægge op til tung mødeaktivitet. Ellers var møder
OK. Lars Henriksen ville vide, hvorfor man ikke ville invitere eksterne personer ind i
tænketanken. Søren Laursen pointerede, at vi internt i LGBT Danmark allerede har mange
vidende kræfter, og vi helst først skulle lære at bruge hinanden og evt. opfinde nye måder at
bruge hinanden på. Vivi Jelstrup spurgte om, tænketanken gør Politisk Forum overflødigt.
Ifølge Søren er Politisk Forum et internt værktøj, mens tænketanken skal mere være en
udadvendt aktivitet.
I det fremtidige arbejde mente Christoffer Jakshøj, at det var vigtigt, at landsledelsen sørgede
for at rette op på de ting, der gjorde at folk forlod landsledelsen. Peter Andersen efterlyste en
formulering i det fremtidige arbejde af en proces/måde at kommunikere med andre, lignende
organisationer på.
Landledelsens forslag til fremtidigt arbejde blev vedtaget uden afstemning.
6. Godkendelse at landsforeningens budget.
Det foreslåede budget for 2015 findes på side 19-20 af indkaldelsen til landsmødet:
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http://lgbt.dk/wp-content/uploads/Landsmoede-2014.pdf
Mette Lund præsenterede budgettet og fremhævede følgende:
Vedr. indtægter:
Det er nu sværere at modtage §18-midler af København Kommune end tidligere år. Derfor er
denne indtægt sat ned i forhold til 2014. Tidligere udgjorde disse midler ca. kr. 100.000 pr år.
Til gengæld er indtægterne fra donationer sat op i forhold til 2014. I øjeblikket mangler der
kun 20 donationer á kr. 200 for at opfylde kravene i ligningslovens §8a om, at antallet af
gavegivere i EU/EØS årligt skal overstige 100. Hvis de overstiger 100, opretholder LGBT
Danmark skattefradragsretten for gavegiveren og foreningens fritagelse for moms og arveafgift. Mette nævnte, at kravet om de 100 gavegivere kan opfyldes, selvom der det ene år er
færre end 100, så længe der det næste år er tilsvarende flere end 100.
Vedr. udgifter:
Lønninger til personale er sat op i budgettet for at muliggøre mere bindende assistance end
hvis vi udelukkende havde frivillig assistance. Udgiften til regnskabsassistance er dog sat ned,
da den person der tager sig af dette arbejde selv er forankret i foreningen og derfor yder stærk
assistance.
Vedr. resultat:
Der regnes med et underskud på små kr. 20.000 i selve budgettet. Men dette er acceptabelt, da
vi endnu ikke véd, hvor meget vi får igen som moms-refusion.
I løbet af diskussionen om budgettet foreslog Hans Henrik Hansen, at en del af udgiftsposten
"Inventar, vedligeholdelse og rengøring" anvendes på at "shine for-kontoret op" en smule, da
dette er det første vores gæster møder.
Mødedeltagerne drøftede strategier for at sikre, at vi opretholder fradragsretten for vores
gavegivere, dvs. med mindst 100 gaver pr. år. Skelen mellem gavedonation og medlemskontingent skal være klar; en sammenblanding er ulovlig. Ligeledes kan midler, som
indkommer via "kampagnemedlemskaber" ikke opfattes som gavedonationer. Richardt Heers
og Vivi Jelstrup mindede os dog om, at støttemedlemskaber godt må opfattes som donationer.
Henrik Hynkemejer forklarede, at vores "kampagnemedlemskaber" er ment som måde at
tillade interesserede at blive tilknyttede LGBT Danmark billigere end ved
standardmedlemskab for at få dem ind i folden. Denne måde at tiltrække evt. interesserede på
tænkes anvendt, når vi er i kontakt med en større skare, som fx under Pride eller 25 År for
Registreret Partnerskab. Metoden har dog endnu aldrig været anvendt.
Budgettet for 2015 blev vedtaget uden afstemning.
7. Valg til landsledelsen.
Henrik Hynkemejer forklarede omfanget af arbejdet som medlem af landsledelsen.
Herefter konstaterede dirigenten, at der skulle vælges 7 medlemmer til landsledelsen. Som
følge af vedtægternes §8 stk. 1 og 5 vil de 5 personer med flest stemmer blive valgt for 2 år,
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og de øvrige 2 for 1 år. I henhold til vedtægternes §8 stk. 2 skulle hvert medlem vælges af
mindst 20% af de afgivne stemmer.
Herefter fik hver kandidat 1 min. til at begrunde sin opstilling til landsledelsen.
Endelig blev der stemt hemmeligt ved hjælp af stemmesedler, og valgets resultat er som
følger:
Navn
Ask Ulrich Petersen
Hans Henrik Hansen
Kenneth Engberg
Linda Thor Pedersen
Peter Lundsberg
Frederik Valdorf Hansen
Michael Kjeldsen

Antal
stemmer
32
31
29
27
26
23
22

Valgt til
antal år
2
2
2
2
2
1
1

Under valghandlingen blev der afgivet 37 gyldige stemmer, hvilket betyder, at alle kandidater
opfylder kravet om mindst 20% af de afgivne stemmer.
Antal stemmer for hver kandidat blev kontrolleret af dirigenten og af referenten.
Således består LGBT Danmarks landsledelse nu af:
Søren Laursen, forperson
Henrik Hynkemejer, generalsekretær
Ask Ulrich Petersen
Hans-Henrik Hansen
Kenneth Engberg
Linda Thor Pedersen
Peter Lundsberg
Frederik Valdorf Hansen
Michael Kjeldsen
8. Valg af revisor.
Revisorfirmaet Bille og Buch Andersen A/S blev genvalgt.
9. Eventuelt.
Lars Henriksen udtrykte stor tak på vegne af Copenhagen Pride for det gode samarbejde og til
alle, der havde givet en hånd og som deltog.
Søren Laursen takkede Richardt Heers for hans store indsats med bla 25-års jubilæet for det
registrerede partnerskab, ligesom han takkede de afgående medlemmer af landsledelsen for
deres bidrag i løbet af året.
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Herefter udstrakte Søren Baatrup som dirigent en tak til forsamlingen for orden og effektivitet
under dette landsmøde, som således blev lukket kl. 15.05.
Referent Stephen Wessels
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