Referat af Landsmødet i LGBT Danmark
Den 3. november 2012 på Toppen i Nygade, København K
DAGSORDEN
Dagsordenen for landsmødet følger vedtægternes § 4 stk. 2
1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere
Søren V. Baatrup og Martin K.l. Christensen valgt.
Dirigenten konstaterede, at landsmødet er lovligt indkaldt - dog bemærkede han, at det fremgår at
vedtægterne, at den endelige indkaldelse skal være offentliggjort MINDST 14 dage før på nettet.
13 dage er ikke 14 dage før, næste år vil det være fint, hvis det ligger 15 dage før næste år.
Landsledelsens forslag til forretningsorden blev vedtaget.
Ask, Steffen og Malene blev valgt til stemmetællere
2. Beretning
Beretningen blev fremlagt af generalsekretær Henrik Hynkemejer og landsforperson Vivi Jelstrup.
Henrik Hynkemejer henviste indledningsvis til den skriftlige beretning, som findes på nettet.
Han berettede herefter om periodens eventer - LGBT Danmark støtter aktivistprisen under Axgilarrangementet. Lgbt Ungdom deltog i Priden i Århus. Skt Hans - blev gennemført i et samarbejde
med Pan Idræt Ligeledes var årets pride en succes, hvor landsforeningen var repræsenteret ved
fire lastbiler og et stort antal gående. Samtidig var foreningen meget synlige med vores telt på
Rådhuspladsen.
Vibe Grevsen nævnte ægteskabslovgivningen og de følgelove, der mangler at blive vedtaget, men
som er på vej. Der har været god opmærksomhed omkring transspørgsmålet, og det ser ud til at
det går den rigtige vej.
Søren Laursen pointerede, at en anden god udvikling er, at Igbter nu officielt anses af
flygtningenævnet som en "særlig gruppe", hvilket har betydning for tildelingen af asyl.
Nicolai Balsløw. Der har været meget diskussion om mænd der har sex med mænds ret til at
donere blod. Det er en kompliceret sag, hvor sundhedsudvalget har valgt at operere bag linjerne.
Sverige og UK har en karantæne på et år. Han har desuden været i kontakt med blodbankerne
om, at de ikke fremover kører kampagner med sloganet "rigtige mænd giver blod". Han nævnte
ligeledes, at LGBT Danmark er medlem af Aidsfondets Rådgivende Udvalg.
Henrik Hynkemejer berettede herefter om kommunikationsgruppens nye nyhedsbrev. LGBT
Danmark har også fået en side i Out and About. Der er også flere tiltag på vej for at øge
landsforeningens synlig.
Herefter godkendte landsmødet beretningen uden afstemning

3. Indkomne forslag

1. Forslag til konkretisering af, hvem der kan blive medlem af LGBT Danmark
Landsledelsen har diskuteret en konkretisering af, hvem det kan blive medlem af foreningen
og foreslår derfor flg.:
Nuværende § 3, stk. 1:
Som medlem af landsforeningen kan optages enhver, som sympatiserer med foreningens
formål.
Foreslås ændret til ny § 3, stk. 1:
Som medlem af landsforeningen kan optages enhver person, som sympatiserer med
foreningens formål.
Forslagsstiller: Landsledelsen, 3. november 2012
Emil Jelstrup fremsatte følgende ændringsforslag:
Ændringen bestod i, at det oprindelige forslag til en ny § 3, stk. 1 i vedtægterne:
"Som medlem af landsforeningen kan optages enhver person, som sympatiserer med foreningens
formål."
blev ændret til
"Som medlem af landsforeningen kan optages enhver fysisk person, som sympatiserer med
foreningens formål."
Derved undgik man den potentielle misforståelse, at også juridiske personer (foreninger,
virksomheder mv.) ville kunne optages på baggrund af § 3, stk. 1 - og præciseringen, som det
oprindelige forslag indebar, blev yderligere forstærket.
Ændringsforslaget blev vedtaget
Forslaget vedtaget uden afstemning

2. Forslag til ændring af vedtægter vedrørende sted for landsmødet
Landsledelsen har diskuteret at lette kravene til valg af sted til afholdelse af landsmødet og
foreslår derfor flg.:
Nuværende § 4, stk. 3:
Tid og sted for ordinært landsmøde samt angivelse af sidste frist for indgivelse af forslag
bekendtgøres til hvert enkelt medlem med mindst 6 ugers varsel. Forslag, der ønskes
behandlet på det ordinære landsmøde, skal være landsledelsen i hænde senest 4 uger før
landsmødet. Landsmødet afholdes skiftevis øst og vest for Storebælt.
Foreslås ændret til ny § 4, stk. 3:
Tid og sted for ordinært landsmøde samt angivelse af sidste frist for indgivelse af forslag
bekendtgøres til hvert enkelt medlem med mindst 6 ugers varsel. Forslag, der ønskes
behandlet på det ordinære landsmøde, skal være landsledelsen i hænde senest 4 uger før

landsmødet. Landsmødet tilstræbes afholdt skiftevis øst og vest for Storebælt.
Forslagsstiller: Landsledelsen, 3. november 2012
Forslaget faldt
3. Forslag til skærpelse af kravene til valg til landsledelsen.:
Ny §8, stk. 2:
Valg til enhver post i LGBT Danmark kræver mindst 20 % af de afgivne stemmer. Er der efter
første valgrunde ikke tilstrækkeligt med kandidater, der har modtaget 20 % af de afgivne stemmer
foretages en valgrunde mere. Er der efter anden valgrunde stadig ikke et tilstrækkeligt antal
kandidater, der har modtaget mindst 20 % af de afgivne stemmer står pladserne tomme.
Konsekvensrettelse heraf: Øvrige vedtægter efter § 8, stk. 2 fremrykkes, således at tidligere stk. 2
fremover hedder stk. 3 og så fremdeles. Derudover ændres anden sætning i § 8, stk. l, således at
der står: "Valgene sker efter reglerne i stk. 2-4 {...)" frem for tidligere:" Valgene sker efter reglerne r
stk. 2-3 (...)"
Som anført i forretningsordenen træder denne vedtægtsændring, såfremt den vedtages,
omgående i kraft. Den efterfølgende valghandling følger således de vedtagne ændringer.
Forslagsstiller: Landsledelsen, 3. november 2012
Martin Spangsbro-Pedersen: Vi vil gerne medlemmerne af landsledelsen et vist mandat
Opklarende spørgsmål
Kirstine Østergaard Andersen spurgte, hvad der sker, hvis der ikke er nogen af kandidaterne til
"hatteposter", der får 20 %
Henrik Hynkemejer svarede, at hvis det sker, kan landsledelsen konstituere sig selv.
Peter Falk spurgte om "enhver post" både dækker det både over hattepersoner, ordinære
landsledelsesmedlemmer og suppleanter.
Mikkel Bro mente, at der skal være plads til at man bliver kendt, og viser sit værd i
landsforeningen.
Peter Falk mente, at det er et godt forslag. Det er ikke godt, at man automatisk er valgt, bare man
stiller op.
Steffen Jensen nævnte, at det er vigtigt, at man som medlem af landsledelsen har et mandat bag
sig. Det har virket meget godt i ILGA-Europe i flere år. Risikoen for at der bliver O valgt, er
mikroskopisk, på grund den måde vi stemmer.
Anders Pedersen mente, at det var problematisk med en "undgå-person-paragraf" i vedtægterne.
Det er problem, at vi ikke kender de kandidater, vi skal vælge om et øjeblik. Det kræver næsten, at
kandidater skal stille op på forhånd, så vi kender dem, vi skal stemme på.

Søren V. Baatrup synes, at det er et godt forslag - netop pga. vores nuværende opstillingsmåde,
som nok ikke bliver ændret. Vi må godt stille krav til dem, vi stiller op og vælger. Det virker i ILGAEurope og giver en særlig styrke.
Steffen Jensen er enig i, at man burde gå tilbage til at man stiller op på forhånd. Men han mente
godt, at vi kan vedtage dette, og så opfordre landsledelsen til at komme med et forslag sidste år.
Søren Laursen fremhævede, at vi er en del, der har startet vores karriere ved at poppe op
uforvarende. Men han støtter forslaget.
Jesper Kiby Denborg stillede et ændringsforslag om, at minimum skal være 40 %.
Nicolai Balsløw sagde, at da vi ændrede opstillingsreglerne, var det for at øge åbenheden. Han
fandt det vigtigt, at man skal kunne stille op på mødet, men 20 % vil give et vist mandat, så man
ikke kan stille op og sabotere arbejdet.
Peter Andersen spurgte om, hvis man ikke opnå 20 %, skal man så sidde i en ledelse? Men han
mente, at 40 % er et meget højt tal. Hvad med mindretals-beskyttelsen?
Vibe Grevsen mente også, at 40 % er for høj en grænse. Det går hun i mod.
Anders Pedersen mener helt principielt, at hvis man er mod en kandidat, bør man stille op mod
vedkommende.
Afstemning om ændringsforslaget stillet af: Jesper Kiby Denborg: 2 for. Forslaget faldt.
Afstemning om forslaget stillet af Landsledelsen: 26 for, 3 mod, 4 for eller i mod. Forslaget
vedtaget.

4. Forslag til ændring af vedtægter vedrørende valg til forperson, generalsekretær eller
økonomiansvarlig
Landsledelsen har diskuteret en konkretisering af valgreglerne og foreslår derfor flg,: Nuværende §
8, stk. 2:
Landsledelsen omfatter 3 medlemmer, som, såfremt de er på valg det pågældende år, vælges
først og særskilt blandt de opstillede kandidater, jf. stk. 3, og de allerede valgte medlemmer:
forpersonen, der forestår foreningens repræsentative arbejde, generalsekretæren, der er
landsledelsens daglige leder, og den økonomiansvarlige. Dernæst vælges de øvrige medlemmer.
Foreslås ændret til ny § 8, stk. 2:
Landsledelsen omfatter 3 medlemmer, som, såfremt de er på valg det pågældende år, vælges
først og særskilt blandt de opstillede kandidater, jf. stk. 3, og de allerede valgte medlemmer:
forpersonen, der forestår foreningens repræsentative arbejde, generalsekretæren, der er
landsledelsens daglige leder, og den økonomiansvarlige. Vælges et allerede valgt medlem af
landsledelsen til forperson, generalsekretær eller økonomiansvarlig er medlemmet valgt til
pågældende post for en 2-årig periode. Dernæst vælges de øvrige medlemmer.

Som anført i forretningsordenen træder denne vedtægtsændring, såfremt den vedtages,
omgående i kraft. Den efterfølgende valghandling følger således de vedtagne ændringer.
Forslagsstiller: Martin Spangsbro-Pedersen, 3. november 2012
Ændringsforslag fra Martin Spangsbro-Pedersen:
"...den pågældende post for den resterende del af sin valgperiode."
Steffen Jensen påpegede, at hovedforslaget kan misbruges til at sikre en person en 3-årig periode.
Nicolai Balsløw, nævnte, at hvis vi gik ind for den gamle formulering, risikerer vi at alle hatteposter
er på valg samtidig. Der bør være forskydning mellem de forskellige poster.
Anders Pedersen forstod ikke bekymringen om at man kan forlænge sin valgperiode. Der vil fortsat
være en afstemning.
Henrik Hynkemejer huskede landsmødedeltagerne på, at for tre år side var alle tre hatteposter på
valg samtidig, men da den tidligere forperson trak sig, er der nu utakt, som vi gerne vil have det.
Peter Andersen mente, at det var bedre at holde fast i det eksisterende, da det ikke bliver klarere
af at få en formulering ind, der skal fortolkes på.
Søren V. Baatrup mente, at det er udemokratisk, da hattepersonerne først og fremmest er
medlemmer af landsledelsen. De er ikke "finere" end andre.
Emil Jelstrup fremsatte ændringsforslag til begge forslag - som en præcisering:
'Vælges et allerede valgt medlem, hvis valgperiode ikke udløber ved pågældende landsmøde,
vælges pågældende for den resterende periode".
Martins ændringsforslag vedtaget. Emils ændringsforslag vedtaget
Forslaget vedtaget med 27/28 for, 1 imod, 3 blanke
5. Forslag til ændring af vedtægter vedrørende suppleanter
Landsledelsen har diskuteret en nedsættelse af antallet af suppleanter samt præcisering af
valgperioden og foreslår derfor flg.:
Nuværende § 8, stk. 4:
Landsmødet vælger 6 suppleanter for 1-årige perioder. Såfremt et medlem af landsledelsen
udtræder, indtræder suppleanterne i den valgte rækkefølge for den resterende del af det
udtrædende medlems valgperiode.
Foreslås ændret til ny § 8, stk. 4:
Landsmødet vælger op til 2 suppleanter for 1-årige perioder. Såfremt et medlem af landsledelsen
udtræder, indtræder suppleanterne i den valgte rækkefølge frem til det førstkommende ordinære
landsmøde for den resterende del af det udtrædende medlems valgperiode.

Martin Spangsbro-Pedersen motiverede forslaget:
Som anført i forretningsordenen træder denne vedtægtsændring, såfremt den vedtages,
omgående i kraft. Den efterfølgende valghandling følger således de vedtagne ændringer.
Forslagsstiller: Landsledelsen, 3. november 2012
Forslaget vedtoget uden afstemning
6. Forslag til ændring af vedtægter vedrørende kontingentsatser
Landsledelsen har diskuteret indførelse af kampagnemedlemskaber og foreslår derfor flg.:
Nuværende § 16, stk. 4:
Landsmødet fastsætter den andel af kontingentet i ungdomsafdelingen, der afregnes til
landsforeningen, og kan fastsætte særlige kontingentsatser for særligt afgrænsede
medlemsgrupper, herunder før associerede foreninger, jf. § 24.
Foreslås ændret til ny § 16, stk. 4:
Landsmødet fastsætter den andel af kontingentet i ungdomsafdelingen, der afregnes til
landsforeningen, og kan fastsætte særlige kontingentsatser for kampagnemedlemskaber og
særligt afgrænsede medlemsgrupper, herunder for associerede foreninger, jf. § 24.
Forslagsstiller: Landsledelsen, 3. november 2012
Steffen Jensen mente, at det var lidt uklart, hvad et kampagnemedlemsskab er, hvad det
indebærer, hvor lang tid det varer.
Henrik Hynkemejer understregede, at det kun gælder nye medlemmer.
Søren Baatrup var af den opfattelse, at når landsledelsen selv er uklar i forhold til konsekvenserne,
ville han foreslå, at landsledelsen trækker det.
Henrik Hynkemejer ville hellere stille et ændringsforslag, da det er vigtigt i forhold til prider og
lignende, hvor vil har haft brug for at kunne bruge metoden.
Anders Pedersen spurgte, hvad der sker hvis foreningen oplever et markant medlemsfrafald. Hvis
vi vil holde fast i medlemmer, der er på vej ud, hvorfor så begrænse det?
Peter Falk pointerer, at landsmødet definerer, hvad det dækker over
Martin Spangsbro-Pedersen svarede Anders, at svaret findes i næste forslag - om kontingenterne,
her er rettigheder osv. defineret.
Peter Andersen mente, at forslaget virker overflødigt. Det er muligt i de nuværende vedtægter, og
man har allerede gjort det.
Jesper Kiby Denborg mente, at det var et fint forslag, l fremtiden kan man definere andre typer
kampagnemedlemsskaber end dem der er lagt op til i det efterfølgende forlag til kontingenter.

Steffen Jensen mente, at det skal være defineret i vedtægterne, hvilke rettigheder og pligter, som
forskellige medlemsskabskategorier.
Landsledelsen trak herefter forslaget
Resolutionsforslag fra Anders Pedersen:
Landsmødet pålægger landsledelsen at stille et vedtægtsændringsforslag, der sikrer at kandidater
til poster i landsledelsen er kendt inden landsmødet.
Diskussion
Peter Andersen understregede, at forslagsstilleren selv kan stille forslaget næste år, hvis han
synes det skal stilles. Da vi prøvede det sidst, fungerede det ikke.
Steffen Jensen var enig i ånden. Men der bør være mulighed for at stille op på landsmødet, hvis
der ikke er nok kandidater.
Henrik Hynkemejer var uenig i ånden.
Mette Lund mente, at det er vigtigt, at man på forhånd har tilkendegivet sin holdning.
Nicolai Balsløw var af den opfattelse, at det at kunne stille op på mødet, giver den nødvendige
åbenhed.
Anders Pedersen nævnte, at hovedårsagen til, at han stillede forslaget var at han mente, at
debatten var nødvendig, så han trak forslaget.

4. Fremtidigt arbejde
Fremlagt af Henrik Hynkemejer
Landsledelsen skal i det kommende år arbejde for at fastholde en god og sund økonomi i LGBT
Danmark, særligt med fokus på en udvidelse af LGBT Danmarks medlemsskare. Landsledelsen
skal arbejde videre med at tiltrække nye projekter til LGBT Danmark samt tjene penge på
aktiviteter.
Landsledelsen skal i det kommende år arbejde for, at LGBT Danmark skærper sin profil i det
omgivende samfund ved fortsat at Indgå i tæt samarbejde med fx politikere, medier og andre
organisationer i LGBT-miljøet. Ligeledes skal LGBT Danmark søge at udvide vores
samfundsopdragende virke via undervisning i skoler mv.
Landsledelsen skal søge at fremme kendskabet til LGBT Danmarks virke bl.a. via annoncer i fx
Out & About, gennem nyhedsbreve mv.
Landsledelsen skal sikre, at alle fire bogstaver i LGBT har gode muligheder for at arbejde og
eksistere i samdrægtighed med hverandre.

Landsledelsen skal indgå i en god og redelig samarbejdsform internt mellem rådgivningerne, de
sociale og de politiske grupper for at sikre, at vi også fremover fortsætter med at opnå gode
resultater, nationalt som internationalt, for at fremme LGBT-personers livsvilkår og rettigheder.
Landsledelsen skal kort sagt konsolidere sig på både virke og økonomi, så det, der er, fastholdes
og udvides så vidt, som det vil være muligt.
Diskussion
Steffen Jensen nævnte, at de aktuelle politikområder, som foreningen skal arbejde med i det
kommende år bør fremgå, også selvom det er de politiske udvalg, der udfører arbejdet.
Henrik Hynkemejer pointerede, at politikken er nævnt på den måde, at landsledelsen skal sikre at
udvalgene udfører det politiske arbejde/ dog uden at være pindet ud.
Steffen Jensen understregede, at det ikke er landsledelsens arbejdsplan vi diskuterer. Det er
foreningens samlede arbejde, så det ikke er tilfældige politiske udvalg, der bestemmer foreningens
retning
Peter Andersen foreslog en formulering om, at vi bør komme ud i hele landet, og hvad kan vi
konkret gøre for Igbt-personer, der ikke bor i København. Fx i form af samarbejde med
lokaleforeninger og associerede foreninger
Han fortsatte med at fortælle, at om sit medlemskab af Aidsfondens bestyrelse - en fusion mellem
forskellige hiv/aids-organisationer. Vi arbejder også med Igbt-sundhed, Det er helt oplagt, at der er
nogle samarbejdsmuligheder. Vi skal finde ud af, hvordan vi kan udnytte Aidsfondens kapacitet
inden for fundraising og sekretariatsfunktioner. Vi skal også hold fondet fast på Igbt-vinklen.
Opfordrer tranerne til at invitere sig selv til at blive medlem af det Rådgivende Udvalg, Fondets
bestyrelse har skrevet ind i sin arbejdsplan, at man i den kommende tid skal tage T'et alvorligt.
Man skal også tænke samarbejdsrelationer i forhold til ulandsarbejdet, ikke mindst i Afrika, hvor
fondet har ekspertise.
Vibe Grevsen fortalte, at Sundhedsstyrelsen i efteråret åbenbart vil mødes med de klinikker, som
tilbyder behandlinger uden om Sexologisk Klinik. Der er også et udvalgsarbejde i gang, der skal
lette adgangen til at skifte køn uden krav om sterilisering. Derfor er det vigtigt med en aktiv indsats
på området.
Anders Pedersen fandt det tankevækkende at landsledelsen lægger op til at være et administrativt
organ og ikke et politisk strategisk tænkende.
Han opfordrer til at tale alternative familieformer. Vi skal have manet tosomheden, ligusterhækken,
villa og Volvo i jorden.
Nicolai Balsløw fortalte, at han på Aidsfondets Rådgivende Udvalgsmøde fik lovning på, at Tgruppen vil blive inviteret.
Lgbt-sundhedsvinklen er lidt mere multifacetteret - det er specielt KRAMS - kost, rygning, a..,
motion og seksuel hygiejne, der er fokus på. Det er specielt på sidstnævnte område, vi har en rolle
at spille.

Nicolai Balsløw var yderligere forvirret over foreningens opbygning som den er nu. Hvad er
strategisk forums rolle i dette?
Richardt Heers påpegede, at det er fint at vi arbejder med Aids-fondet. Vi arbejder bredt med Sex
og samfund, Mellemfolkeligt Samfund osv.
Da vi startede arbejdet med at lave arbejdet med at søge penge til vores projekt, ville Aidsfondet
og Mellemfolkeligt Samvirke ikke være med. Sex og Samfund, Dansk Flytningehjælp og Sabaah
kom i stedet med om bord på vores projekt.
Madi Kruse Madsen var af den opfattelse, at vores lovgivning er fuldstændig forældet. Der er
meget at tage fat i, som skal moderniseres. Der er samme manglende accept som homoseksuelle
oplevede for 50 år siden. Det har blandt andet ændret sig pga. den ændrede lovgivning, og den
signalvirkning, der ligger i dette arbejde.
Peter Andersen - med Aidsfondskasketten - fortalte, at frem til fusionen varder ingen Igbt-vinkel.
Det er vigtigt, at vi LGBT Danmark melder sig på banen, og sørger for, at det kommer alle til gode.
Henrik Hynkemejer mente ikke, at der er kommet den forventede gang i Strategisk Forum. Men vi
tænker på at lave et politisk forum, et rådgivende forum og et socialt forum fremadrettet.
Spørgsmålet er om vi har den rette struktur på vores politik. Landsledelsen ved heller ikke altid,
hvad der sker rund omkring i forening af politikudvikling. Så der kommer en linje i arbejdet.
Det skal også defineres hvad det er for talspersonroller, vi har. Er det de rigtige områder, vi
arbejder med?
Mads Hviid påpegede, at der er stigende fokus på de interkønnede. Foreningen bør få fokus på det
og vi får flere og flere spørgsmål om det. Tænk det ind uden vi starter en ny stor navnedebat,
Vibe Grevsen mente, at LGBT Danmark skal se på, hvem vi kan arbejde sammen med for at få
flere resurser til det politiske arbejde. Det skal ske, så det konsoliderer foreningens arbejde.
Derfor skal vi interntvære klar over hvor de forskellige områder er forankret. Og vi skal ikke kun
kigge på interkønnede men mere køn og kønsidentitet
Malene Andreasen havde analyseret sig frem til, at politikerne sylter arbejdet med at reformere
transområdet Vi skal derfor spørge politikerne om, hvad der sker.
Søren Laursen mente, at arbejdet med trans bør foregå i alle udvalg, l menneskerettigheds- og
ligestillingsarbejdet har vi gjort meget for at få synliggjort kønsidentitet. Der er en sag på vej i
klagesystemet. Også i Fernandasagen var det også os, der fortalte Røde Kors, at vi kunne lære
dem mere. Sidste uge underviste vi 60 ledere i 2 timer om problematikken.
Også i transpolitisk og retspolitisk udvalg diskuterer vi problematikken.
Vivi Jelstrup pointerede, at landsledelsen er meget forskellig. Hun og Martin Spangsbro brænder
for informationsindsatsen. Det er blandt andet det, der er baggrunden for den ordbog over Igbttermer, vi er på vej med.

Hun henviste til, at foreningen udgøres af mange forskellige personer, der gør det så godt, vi kan
på de forskellige områder, vi interesserer os for.
Og hun erindrede om, at det ikke er mange år siden, at det så ud som om, at foreningen kun
bestod af bøsser og lesbiske, l dag er der plads til biseksuelle, transpersoner og de andre grupper,
der reelt har været der hele tiden.
Resolutionsforslag fremsat af Steffen Jensen:
Med de under debatten faldne bemærkninger tager landsmødet landsledelsens plan for sit
fremtidige arbejde til efterretning.
Vedtaget uden afstemning
5. Godkendelse at landsforeningens budget
Forslag til kontingentsatser fremlagt af Mette Lund
Ordinært medlemskab af LGBT Danmark
Landsforeningens andel
1 års medlemskab før personer over 25 år: 450 kr.
½ års medlemskab for personer over 25 år: 300 kr.
1 års medlemskab for personer under 25 år: O kr.
½års medlemskab for personer under 25 år: O kr.
Støttemedlemskaber af LGBT Danmark
For enkeltpersoner: 200 kr. årligt (giver ikke valg- og stemmeret).
Foreningsmedlemskab: 750 kr. årligt (giver ikke valg- og stemmeret).
For virksomheder: 1.500 kr. årligt (giver ikke valg- og stemmeret).
Kampagnemedlemskaber
Et kampagnemedlemskab udbydes til enkeltpersoner i forbindelse med tidsbegrænsede
begivenheder eller events (fx under Copenhagen Pryde), og giver et medlemskab af LGBT
Danmark for en begrænset periode. Kampagnemedlemskabet giver de samme rettigheder som et
almindeligt medlemskab.
Et kampagnemedlemskab koster 100 kr. og giver et kvartalsmedlemskab af LGBT Danmark, l
forbindelse med kampagnemedlemskabets udløb opfordres medlemmet til at blive helårsmedlem
til den givne sats.
Forslagsstiller: Landsledelsen, 3. november 2012
Richardt Heers stillede følgende forslag:

Pensionister og arbejdsledige betaler 200 kr. i kontingent.
Richardts forslaget faldt
Forslag fra landsledelsen:
Associeret medlemsskaber på minimum 350 kr., dog således, at det ikke er billigere end det
samlede kontingent til landsforeningen
De af Landsledelsen foreslåede kontingentsatser vedtaget Budgettet blev herefter fremlagt af
Mette Lund
Hun fortalte blandt andet, at budgettet er præget af, at der ikke er søgt tilskud fra Københavns
Kommune om paragraf-18 midler.
Steffen Jensen mente ikke, at den nye kontoplan er særlig nem at gennemskue.
Mette Lund svarede, at der er en detaljeret kontoplan bagved, som er meget overskuelig og nem at
arbejde med.
Steffen Jensen fastholdt, at den måde det er stillet op på, gør det umuligt for os at gennemskue,
hvad pengene skal bruges til.
Henrik Hynkemejer svarede, at den måde, vi har gjort tidligere, har betydet, at vi har offentliggjort
langt mere end andre organisationer gør.
Nicolai Balsløw mente, at den nye måde er langt mere overskueligt, end den måde det blev gjort
før, og svarer mere til den måde andre gør det på.
Peter Andersen gav Steffen ret. Det er svært at få indblik i, hvad pengene bruges til på den måde
det er stillet op.
Søren V. Baatrup konkluderede, at næste år vil landsmødet gerne have en lidt tydeligere
præsentation af udgifterne.
Resolutionsforslag fra Steffen Jensen:
Idet landsmødet beder landsledelsen om i fremtiden fremlægge mere gennemskuelige
budgetforslag vedtager landsmødet landsledelsens budget for 2013.
Vedtaget
6. Valg til landsledelsen
Følgende stillede op:
Generalsekretær - en kandidat:
Henrik Hynkemejer valgt med 29 stemmer, 3 ugyldige
Medlemmer af Landsledelsen - fire kandidater:

Frederik Hansen valgt med 31 stemmer
Marija Viinqvist valgt med 30 stemmer
Vibe Grevsen valgt med 29 stemmer
Madi Kruse Madsen valgt med 28 stemmer
7. Valg af revisor
Bille & Buch Andersen A/S blev valgt
8. Eventuelt
Søren Laursen takkede Steffen Jensen, der er trådt tilbage som international talsperson, for sit
store arbejde t foreningen gennem mange år.
Malene Andreassen takkede for samarbejdet med mange gode folk i landsforeningen. Huskat
fortælle andre om det.
Frederik Hansen opfordrede alle til at fortælle om, hvad det er vi laver i foreningen, og det gode
arbejde vi gør. Husk at løft i flok.
Søren V. Baatrup takkede for en politisk debat under beretningen. Og takkede derfor for et godt
landsmøde.
Henrik Hynkemejer takkede afslutningsvis for et godt landsmøde.

