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Afbud: Maia
Valg af referent: Ask
Suplerende diagent
Godkendelse af referat
Godkendelse af dagsorden

Meddelelser
Andreas: Mediet ’Netudgaven’ ønsker et samarbejde Potcastrække med seks
programmer baseret på arkiver fra rigsarkivet om LGBT-personer gennem historien fra
1908-1930. Der er ingen økonomiske forpligtelser.
Andreas: Henvendelse fra ung kvinde der læser på designskolen i Kolding, ønsker at lave
merchandise i samarbejde med foreningen. Der er ingen økonomiske forpligtelser.
Henrik: Mail fra Rainbow business Denmark mht. Axgilshow om vi vil deltage i
Peder & Ask: RBD vedtog på deres GF, at de køber for 50.000 Copenhagen Gay media.
Vi kommenterede, at man skulle forsøge at lade den redaktionelle linje være mere
favnende, og derudover
Peder: På teater Sorte Hest kører pt. en forestilling ’Jeg vil også kysses’ Landsledelsen
Michael: Darkness into light – et initiativ der har med selvskade ol. at gøre, spørger om
vi har lys til at støtte op. Vi afventer en supplerende mail.
Michael: Vi har fået nyt nøglesystem.
Søren: Orienterer om ny undersøgelse om seksualitet. Vi er i dialog med dem om
udformning af spørgeskema.
Søren: debat i udenrigspolitisk udvalg. Vi må forholde os meget forsigtige, når vi udtaler
os i forbindelse med Tjetjenien. Kilderne er sporadiske og svære at gennemskue. Når vi
udtaler os, skal vi være sikre på at vi er korrekte. Vi følger situationen tæt.
Henrik: Vi har underskrevet en støtteerklæring ift. World pride, og gør det også i
forbindelse med Euro Pride.
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Præsentation af ny kommunikationsaftale
Christian Lunøe beretter om sin erfaring med kommunikation og hvad hans firma Sivil
socialøkonomisk kommunikationsbureau kan gøre for os.
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Homotropolis
Vi skal vurdere, hvad vi egentlig ønsker at få ud af det mulige samarbejde med
Homotropolis. Vi melder til Homotropolis, at vi selvfølgelig er interesserede i et
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samarbejde. Vi skyder beslutningen indtil Sivil har udarbejdet en kommunikationsplan.

5

Fremtidige arrangementer
5a
Aarhus pride
Vi ser om der er koordineret en bus, så vi kan følges i samlet trop. Søren
Koordinerer.
5b
Landsmøde
Vi har mulighed for at låne et lokale gratis af kaospiloterne i Aarhus. Vi skal
eventuelt høre om Rød Billet kunne have lyst til at hjælpe os.
Vi prioriterer at der kommer bus til Aarhus fordi vi ønsker at fremme den
demokratiske deltagelse i foreningen.
Arbejdsgruppe: Henrik, Thomas, Peder og Søren
5c
Folkemøde
Deltagere: Henrik, Søren, Michael, Peder, Linda, Karoline, Andreas, Ask, Nicole
& (Thomas)
Koordination af generisk tøj til folkemødet og videre. Ask koordinerer med
opbakning af Andreas, Michael
Hvad sker der i teltet, hvad kommer der ud af teltet?
5d
Sankt Hans
Der skal bestilles bål og oprydning
Der skal vurderes, hvordan man kan kommunikere ud omkring arrangementet.
Hvilke samarbejdspartnere (hvis nogen) skal vi have
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LL – Procedure
Hvordan er vores procedure i forbindelse med referater.
Referater sendes ud ved førstkommende møde efter referatet er taget – det er mødeleder
der sørger for det.
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Økonomi
7a
Gennemgang af budget 2017
Budgettet godkendes af landsledelsen.
Budgettet gennemgås af Michael Kjeldsen.
7b
Gennemgang af Årsregnskab
Årsregnskabet godkendes af landsledelsen.
Årsregnskabet gennemgås og lægges på hjemmesiden.
Der konstateres en lille medlemsfremgang
Der gives stor ros til Marianne, vores bogholder for hendes store arbejde.
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Lokaler
Der er nedsat et lokaleudvalg på omkring 10 personer, som repræsenterer et bredt udvalg
af foreningen.
Der følges op på mødet.
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Praktikanter
Der skal være et relevant undervisningsforløb, såfremt vi ønsker at have praktikanter.
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Eventuelt
Vi skal have en landsledelsesmiddag.
Der trænger til oprydning på Shuregard.
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Mødeevaluering
Godt møde, en konstruktiv landsledelse.
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