Referat af ekstraordinært landsmøde i

Landsforeningen for bøsser og
lesbiske
Lørdag den 16. februar 2008
LBLs formand, Maren Granlien, bød velkommen og
foreslog på landsledelsens vegne Søren Baatrup til
dirigent. Søren blev valgt uden modkandidater.

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Dirigent: Søren Baatrup.
Martin Spangsbro-Pedersen blev foreslået af landsledelsen som referent. Han
blev valgt uden modkandidater.
Stemmetællere: Steffen Jensen, George Hinge og Marija Vinqvist.
Dirigenten gennemgik juristeriet, og konstaterede, at det ekstraordinære
landsmøde er indkaldt korrekt – dog var materialet til landsmødet på nettet én
dag for sent, men dirigenten påpegede, at det var en slendrian, der var til at
leve med.
Dirigenten gennemgik herefter reglerne for vedtægtsændringer og påpegede, at
kandidater til landsledelsen kan stille op på landsmødet, men valget rækker kun
til førstkommende ordinære landsmøde.
Dirigenten gennemgik herefter den udsendte forretningsorden for landsmødet.
Da der ikke var nogen kommentarer til dirigentens bemærkninger, erklæredes
landsmødet for gyldigt.

2. Beretning
Formand for LBL, Maren Granlien, gennemgik den udsendte beretning.
Søren Laursen kom i forlængelse heraf med et par kommentarer om Salon
Oriental-projektet.
Peter Andersen fremlagde dernæst den økonomiske situation for foreningen.
Gældsforpligtelser burde det være muligt at betale af i 2009. Problemet er det
likvide behov her og nu – foreningen har et konsolideringsbehov på ca. 550.000
kr., som det dog burde være muligt at opnå i 2010. Tallene er baseret på
kendte udgifter, men det burde ikke være økonomien der kunne slå LBL ihjel.
Der var enkelte tekniske spørgsmål til den økonomiske beretning.
Dirigenten åbnede herefter op for en debat om beretningen. Der var enkelte
spørgsmål og kommentarer.
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3. Forelæggelse af halvårsregnskabet 2007
Peter Andersen fremlagde foreningens halvårsregnskab for 2007. Han
beklagede, at det desværre ikke havde været muligt at få årsregnskabet for
2007 klart til landsmødet.
Der var ingen kommentarer.

4. Forslag til vedtægtsændringer
Dirigenten skitserede kort reglerne for proceduren under dette punkt.
Steffen Jensen undrede sig indledningsvis over, hvorfor landsledelsen ikke har
stillet forslag til ændring af vedtægternes § 14 omkring Panbladet, da dette
ikke udkommer længere. Landsledelsen svarede, at grunden hertil er, at de
ikke vil begrænse de fremtidige muligheder for landsforeningen og den
fremtidige landsledelse.
Forslag 1: Elektronisk indkaldelse til landsmøder
Der blev fremsat et ændringsforslag til forslaget fra landsledelsen om at
bibeholde sætningen om, at landsmødet skiftevis skal afholdes øst og vest for
Storebælt.
Ændringsforslaget blev vedtaget med stort flertal.
Det oprindelige forslag med tilføjelsen om øst og vest blev sat til afstemning –
forslaget vedtaget med stort flertal.
Forslag 2: Et-årige valgperioder
Der var en bekymring fra nogle om, at forslaget ikke ville sikre en ønsket
kontinuitet og flere advarede mod at stemme for forslaget.
Forslaget blev sat til afstemning – 26 for, 26 imod og 7 stemte blank. Da
forslaget skulle have 2/3 af de forsamledes opbakning, faldt forslaget dermed.
Forslag 3: Opstilling på selve landsmødet
Der var et ændringsforslag fra Per Buch Larsen om at ændre ordlyden af
forslaget til: ”Hver afdelings generalforsamling kan opstille kandidater til
landsledelsesvalget. Herunder kan ethvert medlem kandidere til landsledelsen
på selve landsmødet. Alle medlemmer skal have været medlem af LBL i mindst
6 måneder.” Det foreslåede er understreget.
Der blev stillet et andet ændringsforslag til det foreslåede i lighed med det
foregående forslag, således at perioden ikke er 6 måneder, men kun 1 måned.
Der var et tredje ændringsforslag til det oprindelige forslag fra Steffen Jensen
om at tilføje flg. ordlyd til forslaget: ”Såfremt der ikke er opstillet tilstrækkeligt
mange kandidater, herunder i de enkelte kategorier, kan der opstilles yderligere
kandidater på selve landsmødet.”
Dirigenten satte det første ændringsforslag (6 måneders medlemskab) til
afstemning først – forslaget faldt.
Dirigenten satte det andet ændringsforslag (1 måneds medlemskab) til
afstemning – forslaget faldt.
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Dirigenten satte det oprindelige ændringsforslag til afstemning – 17 stemte
mod, 3 stemte blankt og 40 stemte for – forslaget blev vedtaget med mindst
muligt flertal.
Som konsekvens heraf kom Steffen Jensens ændringsforslag ikke til
afstemning.
Forslag 4: Reducere antallet af medlemmer af ll til 8
Der blev stillet ændringsforslag om, at tilføje et ekstra kriterium således at også
unge under 25 bliver tilgodeset. Dirigenten fandt dog, at ændringsforslaget ikke
var et ændringsforslag til det oprindelige forslag, men et nyt forslag, og kunne
derfor ikke behandles på det ekstraordinære landsmøde.
Det oprindelige forslag blev sat til afstemning – vedtaget med stort flertal.
Forslag 5: Fjernelse af landsledelsens Forretningsudvalg (FU)
Det blev afklaret, at selvom forslaget blev vedtaget, står det stadig frit for
landsledelsen om de vil nedsætte et Forretningsudvalg eller ej.
Forslaget blev sat til afstemning - vedtaget med stort flertal.
Forslag 6: Transpersoner
Efter debat blev forslaget sat til afstemning – forslaget blev vedtaget med stort
flertal.

5. Scenarier for foreningens fremtid
Peder Svendsen gennemgik sammen med resten af landsledelsen fem
forskellige scenarier for foreningens fremtid. Under den efterfølgende debat tog
Peter Andersen notater, som vil danne grundlag for et idékatalog til den
kommende landsledelses arbejde.

6. Godkendelse af landsforeningens budget,
herunder kontingentsatser
Budget
Peter Andersen gennemgik landsledelsens forslag til budget for 2008.
Kontingentsatser
Landsledelsen foreslår uændret kontingent for almindelige medlemmer og
samboende medlemmer. For almindelige medlemmer foreslås et
landskontingent på 350 kr., for samboende 250 kr. per medlem per år.
Landsledelsen foreslår et ændret landskontingent for ungdomsmedlemmer fra
250 kr. årligt til 50 kr. årligt. Ændringen skal træde i kraft individuelt per
afdeling, gerne i forbindelse med de respektive afdelingers næste
generalforsamling.
Der var nogle få tekniske spørgsmål til budgettet, som Peter Andersen
afklarede. Derudover nogle afklarende bemærkninger omkring
kontingentsatserne.
Nanna Moe fremsatte ændringsforslag om fjernelse af sambo-kontingentet.
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Udover landsledelsens forslag, er der indkommet to forslag til kontingenter:


Forslag om ældrekontingent [A]: Det foreslås, at indføre et
kontingent for medlemmer over 60 år, som er på pension, på
årligt 300 kr.



Forslag om ældrekontingent [B]: Det foreslås, at indføre et
kontingent for medlemmer over 60 år, som er på pension, på
årligt 300 kr., såfremt de har været medlemmer af LBL i 6 ud
af de foregående 15 år.



Forslag om kontingent for studerende over 25: Det
foreslås, at indføre et kontingent for studerende over 25 på
300 kr. årligt.

Dirigenten satte først forslaget om ældrekontingent [A] til afstemning –
forslaget faldt.
Dirigenten satte forslaget om ældrekontingent [B] til afstemning – forslaget
faldt.
Dirigenten satte ændringsforslaget om fjernelsen af sambo-kontingentet til
afstemning – forslaget faldt.
Dirigenten satte forslaget om studiekontingent til afstemning – forslaget faldt.
Dirigenten satte landsledelsens forslag til kontingentsatser (med den ene
ændring, at sambo-kontingentet er fjernet) til afstemning – forslaget blev
vedtaget.
Budgettet blev sendt til afstemning – budgettet blev godkendt.
Hans Christian Seidelin fremsatte et resolutionsforslag: ”Landsmødet pålægger
landsledelsen at udarbejde et katalog over idéer til ændring af kontingent med
særligt henblik på studerende over 25, unge under 25 år, studerende samt
ældre/pensionister.”
Landsmødet stemte forslaget ned.

7. Valg til landsledelsen
Flg. personer opstiller:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Martin Adelskov
Mikkel Dresler
Kenneth Engberg (opstiller fra Århus)
Frederik V. Hansen
Henrik Hynkemejer-Østergaard
Camilla Jydebjerg
Michael Kjeldsen
Mette Lund
Kristoffer Petterson
Hans Christian Seidelin
Lars Stahlhut
Robin Svegaard
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Dirigenten fastslog, at landsformand og landskasserer skal vælges først og
særskilt.
Landsformand
Frederik V. Hansen og Kristoffer Petterson meldte sit kandidatur som formand –
Kristoffer fik 34 stemmer, Frederik 9, og dermed er Kristoffer valgt.
Landskasserer
Det var ikke muligt at få en kasserer på landsmødet, så landsmødet pålagde
landsledelsen at udpege en så hurtigt som muligt.
Resten af kandidaterne blev automatisk valgt ind i landsledelsen, da ændringen
af medlemmer i landsledelsen først træder i kraft ved det ordinære landsmøde i
november, og antallet af kandidater ikke oversteg antallet af ledige pladser i
landsledelsen.

8. Eventuelt

Frederik Hansen takkede alle de fremmødte for at være til stede, og takkede
den afgående landsledelse for arbejdet.
Peter Andersen takkede for det givende samarbejde i den afgående
landsledelse.
Kristoffer Petterson takkede Peter Andersen for sit arbejde med det økonomiske
felt.
Mikkel Dresler takkede den afgående formand, Maren Granlien, for hvervet.
Søren Laursen takkede den afgående landsledelse for arbejdet, og ønskede LBL
tillykke med de ændringer, landsmødet frembragte.
Dirigenten takkede for dirigentposten og forsamlingen for god ro og orden og
ønskede den nye landsledelse lykke til med det fremtidige arbejde.
Maren Granlien takkede den afgående landsledelse, den nye landsledelse og
stillede sin person til rådighed for dem. Dernæst takkede hun dirigent og
referent for deres arbejde. Til sidst takkede hun forsamlingen for deres
fremmøde.
Søren Baatrup sluttede med at donere sin flaske til Axel Axgil, som var til stede
under landsmødet. Axel takkede dernæst forsamlingen og dirigenten for gaven.
Han udtalte, at han håber, at fremtiden for foreningen bliver lysere, men ved
fælles indsats ser han stadig, at vores arbejde nok skal lykkes. Vi har nået de
fleste af de mål, vi satte for 60 år siden, men der dukker stadig nye op. Vi skal
sørge for, at bevare de ting, vi har opnået. Vi skal sikre, at der ikke sker noget
med de rettigheder, vi har opnået.
Til slut takkede Kristoffer Petterson for valget.

Søren Baatrup, dirigent

Martin Spangsbro-Pedersen,
referent
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