Referat fra LGBT+ Danmarks Landsmøde 31.
oktober 2020
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Susanne Branner Jespersen ønsker velkommen.
Karoline Vind vælges som dirigent.
Casper Øhlers vælges som referent.
Karoline Vind og Anne Harrit vælges som stemmetællere.
Dirigent læser forretningsorden for landsmødet op. Fristerne var overholdt. Mødet er
gyldigt.

2. Landsledelsens beretning.
Ask Ulrich Petersen gennemgår landsledelsens beretning. Susanne Branner Jespersen
uddyber sekretariatets arbejde. Den skriftlige beretning kan findes som bilag på foreningens
hjemmeside.
Spørgsmål fra “salen”: hvor er forpersonen i denne beretning?
Den nuværende forperson har ikke kunne deltage i forberedelserne til Landsmødet grundet
personlige forhold.

2.1 Beretning fra nedsatte udvalg.
Politisk konsulent, Mads Hvid, præsenterer, hvordan det står til med foreningens udvalg.
Der lægges op til oprettelsen af et transpolitisk og familiepolitisk udvalg.
Richardt Heers fra Seniorpolitisk Udvalg beretter om udvalgets politiske og sociale arbejde.
Der samarbejdes med plejehjem og kommuner i hele Danmark for at udbrede kendskab og
viden til LGBTQ+ personer på plejehjem. Danmark arbejder ikke aktivt med i FNs
ældrekonvention, men Seniorpolitisk Udvalg håber, at LGBTQ+ emner også indarbejdes i
denne. Undersøgelser på LGBTQ+ området har disproportionalt få ældre med, hvilket
Ligestillingsministeriet fremover vil have fokus på. Sociale arrangementer har haft forskellige
temaer og præsentationer, men været sat i bero over sommeren grundet COVID-19. Der
fortsættes med afholdelsen af de kulturelle arrangementer.
Vivi fra Bipolitisk Udvalg beretter om udvalgets arbejde. Der har været samarbejde med
Bigruppen. Undersøgelser viser igen, at der er manglende forståelse af og mistrivsel blandt
biseksuelle. Der var afholdt et vellykket arrangement til Priden. Der er lavet en oplysende
video, som er delt på sociale medier.
Sundhedspolitisk og Udenrigspolitisk Udvalg har ikke repræsentanter tilstede.

Ingen spørgsmål fra “salen”.

3. Godkendelse af landsforeningens reviderede årsregnskab.
Sekretariatschef Susanne Branner Jespersen gennemgår det reviderede årsregnskab. Det
tilføjes til referat, at Rådgivningen er blevet akkrediteret som den første LGBTQ+ rådgivning
i Danmark.
Det reviderede årsregnskab kan findes som bilag på foreningens hjemmeside.
Økonomichefen er ikke tilstede, da denne har været sygemeldt, og derved fremlægges det
reviderede årsregnskab af sekretariatschefen.
Underskud fra regnskabsåret 2018 er blevet vendt til et stort overskud i regnskabsåret 2019.
Man er kommet i bund med oprydningsarbejdet i de forgangne års regnskaber, hvilket
revisoren gjorde opmærksom på.
Ingen spørgsmål fra “salen”
Landsforeningens reviderede årsregnskab godkendes med 29 stemmer for og en undlader at
stemme.

4. Indkomne forslag.
Dirigent introducerer reglerne for indsendelse af forslag. Indkomne forslag kan findes som
bilag på foreningens hjemmeside.

Forslag 1 ved navn “Procedure”
Forslaget præsenteres af dirigenten.
Landsledelsen indstiller til, at ændringer foretaget på landsmødet den 31. oktober 2020
træder i kræft med øjeblikkelig virkning.
Forslaget vedtages med 30 stemmer for, en underlader.

Forslag 2 ved navn "Forslag om sammenlægning af landsledelsen og ungdomsbestyrelsen”
Forslaget præsenteres af Silje Munk Ebbesen og Ask Ulrich Petersen. Baggrund for forslaget
kan findes som bilag på foreningens hjemmeside.
Kommentarer fra “salen”: Susanne Branner Jespersen tilføjer at det økonomiske opsving i
LGBT+ Ungdom kræver mere professionel håndtering.
Spørgsmål fra “salen”: Er der ikke en økonomisk gevinst i at have en
ungdomsorganisation?Svar: Susanne Branner Jespersen uddyber at FOSS-tilskud stadig gives
til medlemmer under 25 år. Der vil være et lille tab, men størstedelen af midlerne kan søges

Tillægsparagraf til de gældende vedtægter:
Ungdomsafdelingen LGBT+ Ungdom lægges sammen med LGBT+ Danmark, og den fælles
bestyrelse går under benævnelsen Bestyrelse.
Den fælles Bestyrelse består midlertidigt af 11 bestyrelsesmedlemmer, inkl. forpersonen, og
desuden 2 suppleanter. Af de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer er 4 pladser, og desuden 1
suppleantplads, forbeholdt unge under 30 år.
Den fælles bestyrelse arbejder hen mod et sæt fælles vedtægter, samt organisering og
arbejdsgange, der afspejler sammenlægningen af LGBT+ Danmark og LGBT+ Ungdom frem
mod landsmødet i 2021.
Denne tillægsparagraf er gældende frem mod LGBT+ Danmarks næstkommende landsmøde i
2021.
Tillægsparagraffen vedtages med 33 stemmer for og en undlader.

Under §2 Formål tilføjes:
Foreningen arbejder for LGBT+ personer i alle aldre og livsperioder. Med et særligt fokus
skal foreningen arbejde for børn og unge, der skal sikres den bedst mulige start på
tilværelsen, og dermed også forbedre deres vilkår i senere perioder af livet.
Tilføjelsen vedtages med 34 stemmer for og ingen imod eller undladelser.

Forslag 3 ved navn “Forslag om vedtægtsændringer ifbm. lokal organisering og
samarbejde med andre foreninger”
Forslaget præsenteres af frivilligkonsulent, Maria Schmidt Myhlendorph. Baggrund for
forslaget samt diagram for struktur kan findes som bilag på foreningens hjemmeside.
Spørgsmål fra “salen”: Hvordan har man inddraget medlemmer udenfor København i dette?
Svar: Maria Schmidt Myhlendorph understreger, at man ikke stemmer om diagrammet men
vedtægtsforslagene. Susanne Branner Jespersen understreger, at de fleste arrangementer
kan tilgås virtuelt.
Spørgsmål fra “salen”: Hvordan stemmer en medlemsforening?
Svar: Maria Schmidt Myhlendorph forklarer, at medlemsforeninger vil have en stemme
vægtet på lige fod med en medlemsstemme.
Spørgsmål fra “salen”: Hvad betyder tilknyttet lokalforening eller tilknyttet landsforening?
Svar: Susanne Branner Jespersen forklarer, at lokalforening vil have en bestyrelse, som
tildeles en del af kontingentet fra medlemmer i dette område. Medlemsforeninger vil ikke
have en bestyrelse, men været løst organiseret under LGBT+ Danmark.
Spørgsmål fra “salen”: Vil der også være en lokalafdeling i København? Det kan skabe en
dybere kløft eller distance mellem f.eks. et medlem i Aarhus og et medlem i København, hvis
man er længere væk fra hovedbestyrelsen som medlem i Aarhus.

Svar: Maria Schmidt Myhlendorph understreger at dette er for at styrke det lokale
engagement. Det skal ses på, hvordan man i København også kan skabe en lokalforening.

Konklusionsforslaget pålægger Bestyrelsen at dette ændringsforslag gennemgås ved
generalforsamlingen i 2022 for at klarlægge de demokratiske strukturer af
medlemsforeningers stemmeret ved generalforsamlinger.
Konklusionsforslaget vedtages med 33 for og en undlader.

Ændringsforslag til vedtægter: Alle steder hvor der står “Landsledelse” ændres til
“Bestyrelse”. Alle steder hvor der står “landsmøde” ændres til “generalforsamling”.
Ændringsforslaget vedtages med 34 for.

Der lægges op til at der stemmes samlet om de tre vedtægtsændringer. Der er ingen
indsigelser.
Under §3 Medlemskaber tilføjes:
Foreninger eller organisationer, der arbejder specifikt med en LGBT+ dagsorden kan optages
som medlemsforening af LGBT+ Danmark. Som medlemsforening har man én plads med
stemmeret ved landsmødet. Medlemmer tilhørende en lokalforening er samtidig medlem af
LGBT+ Danmark.
§10 Økonomi ændres fra:
Medlemskontingentet fastsættes på landsmødet. Landsmødet fastsætter den andel af
kontingentet i ungdomsafdelingen og andre afdelinger, der afregnes til foreningen, og kan
fastsætte særlige kontingentsatser for særligt afgrænsede medlemsgrupper.
til:
Medlemskontingentet for personlige medlemmer fastsættes på landsmødet.
Fordelingsnøglen mellem landsforeningen og lokalforeninger af LGBT+ Danmark fastsættes
af sekretariatet. Kontingentet for støttemedlemskab og medlemsforeningsmedlemskab
fastsættes af sekretariatet.
§12 Lokalafdelinger ændres fra:
§ 12. Lokalafdelinger
Lokalafdelinger arbejder til fremme af og i overensstemmelse med foreningens formål. Det
nærmere samarbejde mellem LGBT+ Danmark og den enkelte lokalafdeling fastlægges i en
samarbejdsaftale, som udarbejdes og godkendes af Landsledelsen og bestyrelsen i
lokalafdelingen. Samarbejdsaftalen ajourføres hvert år efter afholdelse af generalforsamling
og landsmøde.
til:

§ 12. Lokalforeninger
En lokalforening arbejder til fremme af og i overensstemmelse med foreningens formål. En
lokalforening dækker et geografisk område, som fastsættes af sekretariatet. En
lokalforening har årlig generalforsamling og egne vedtægter, der følger LGBT+ Danmarks
retningslinjer herfor, hvilke er fastsat af sekretariatet.
Vedtægtsændringsforslagene vedtages med 31 for og en undlader.

Forslag 4 ved navn “Øvrige vedtægtsændringer”
Forslagene præsenteres af frivilligkonsulent, Maria Schmidt Myhlendorph, og politisk
konsulent, Mads Hvid. Forslagene kan findes som bilag på foreningens hjemmeside.

Der lægges op til at der stemmes samlet om de vedtægtsændringer for §3 og §5 samlet. Der
er ingen indsigelser.

Under §3 Medlemskaber og §4 Udelukkelse og eksklusion ændres:
Code of conduct
til:
Adfærdskodeks

Under §5 Landsmødet fjernes:
Godkendelse af code of conduct som fast punkt på dagsordenen på et landsmøde.

Under §5 Landsmødet tilføjes
Godkendelse af politisk program som fast punkt på dagsordenen for landsmødet.

Under §5 Landsmødet tilføjes:
Landsmødet kan under særlige omstændigheder afholdes virtuelt. Ved fysisk afholdelse skal
der sikres mulighed for virtuel deltagelse.

Vedtægtsændringerne vedtages med 33 for.

§7 Landsledelsens arbejdsgang ændres fra:
Landsledelsens arbejdsgang
Landsledelsen udarbejder forretningsorden og nedsætter eller godkender politiske udvalg til
realisering af foreningens formål. Landsledelsen er ansvarlig for, at der findes et
kommissorium, der anviser retningslinjer for arbejdet i de politiske udvalg. De politiske
udvalg udvikler politik på deres respektive områder. En politik er gældende, når denne er
godkendt af landsledelsen. Herudover kan landsledelsen nedsætte eller godkende andre
udvalg, arbejdsgrupper eller lign.
til:
Landsledelsens arbejdsgang
Landsledelsen udarbejder forretningsorden og nedsætter eller godkender politiske udvalg til
kvalitetssikring og udvikling af foreningens politiske program, afholdelse af arrangementer,
samt til sparring med sekretariatets medarbejdere i det daglige politiske arbejde.
Landsledelsen er ansvarlig for, at der findes et kommissorium, der anviser retningslinjer og
arbejdsbeskrivelse for hvert af de politiske udvalg. De politiske udvalg udvikler i samarbejde
med politik på deres respektive områder. En politik er gældende, når denne er godkendt af
landsledelsen eller vedtages som en del af det politiske program. Herudover kan
landsledelsen nedsætte eller godkende andre udvalg, arbejdsgrupper eller lign.

Vedtægtsændringen vedtages med 34 for.

Under §10 Økonomi fjernes:
, eller som er øremærkede til bestemte formål, skal henstå på en særskilt bankkonto og

Spørgsmål fra “salen”: Det kunne være en idé at have en separat “kasse” til hvert område.
Svar: Susanne Branner Jespersen forklarer, at dette vedtægtsændringsforslag vil ophæve, at
der skal være en bankkonto til hvert poster, men understreger at
økonomistyrringsprogrammet danner klart overblik over, hvor pengene hører til.

Vedtægtsændringen vedtages med 34 for.

5. Fremlæggelse af årsprogram.
Susanne Branner Jespersen og Ask Ulrich Petersen fremlægger dette. Årsprogrammet kan
findes som bilag på foreningens hjemmeside.
Susanne Branner Jespersen gennemgår det forelagte årsprogram og ambitioner for
arbejdet.

Ask Ulrich Petersen pointerer, at Bestyrelsens arbejde kommer til at skulle være med
strategisk. Der vil være fokus på sammensmeltningen af LGBT+ Danmark og LGBT+ Ungdom,
fokus på tilgængeligheden i organisationen samt at sparre og lede Sekretariatets retning.
Der er blevet lobbyeret blandt regeringens støttepartier for at LGBT+ Danmark får en fast
øget finanslovsbevillig. Hvis dette opnås vil der være en inddragende proces, hvor strategien
for
Spørgsmål fra “salen”: Hvad står der i ansøgningen til finansloven?
Svar: Susanne Branner Jespersen forklarer, at det er en meget bred formulering, der både
giver rum for en mere bæredygtig drift samt at lave politiske og strategiske satsninger.
Kommentar fra “salen”: Det savnes at de politiske udvalg bliver inddraget mere i disse
processer.
Svar: Mads Hvid siger, at de politiske udvalg kommer til at være centrale med det nye
politiske program.
Kommentar fra “salen”: Det tidligere Politiske Forum, der bestod af uformel ideudveksling,
savnes.
Svar: Susanne Branner Jespersen siger, at Politisk Forum eksisterede da Bestyrelsen
(tidligere ved benævnelsen Landsledelsen) var mere udøvende. Behovet og ønsket for dette
anerkendes og noteres.
Kommentar fra “salen”: Lige nu arbejdes der i kasser, men det ville være dejligt og
konstruktivt at have ideudveksling og idegenerering på tværs.
Svar: Mads Hvid forklarer, at der også er en opgave i at styrke de udvalg, der ikke er så
stærke
Årsprogrammet tages til efterretning.

Det politiske program
Politisk konsulent, Mads Hvid, præsenterer det nye politiske program. Det politiske program
kan findes som bilag på foreningens hjemmeside.
Det politiske program vil være et levende dokument, der danner fundament for LGBT+
Danmarks politiske arbejde. Fra partierne i Folketinget er der udtrykt stor interesse for
sådan et politisk program.
Der kommer til at være fokus på at udforme en kulturpolitik. Det politiske program skal
vedtages hvert år, så det bliver opdateret og er nutidigt.

Spørgsmål fra “salen”: Hvordan kommer det efterfølgende arbejde til at foregå? Vil der
være en udvalg eller kommissorium for hvert indsatsområde?
Svar: Det er ikke alle områder, der kræver et udvalg, der kan kvalificere LGBT+ Danmarks
politiske holdninger mellem generalforsamlingerne.

Spørgsmål fra “salen”: Tages dette politiske program op hvert år?
Svar: Dirigenten fortæller, at en vedtægtsændring fra dette møde har forpligtet foreningen
til at vedtage det politiske program hvert år.
Kommentar fra “salen”: Godt arbejde, men det er vigtigt at kunne deltage online eller i
weekenderne i udformning af politik, så medlemmer i hele Danmark kan deltage.
Svar: Mads Hvid fortæller, at det tages til efterretning, og at der vil arbejdes på
tilgængeligheden.

Det politiske program vedtages med 33 for og en undlader

6. Godkendelse af landsforeningens budget.
Susanne Branner Jespersen præsenterer landsforeningen budget. Landsforeningens budget
kan findes som bilag på foreningens hjemmeside.
Det fremlagte budget for landsforeningen er lavet med den nuværende finanslovsbevilling.

Justeringer af kontingenter
Oversigten og baggrunden for justeringer af kontingenter kan findes som bilag på
foreningens hjemmeside.
Ændringsforslag: Der er fremsat et ændringsforslag, hvor unge under 30 år og medlemmer
på overførselsindkomst betaler 200 kr. årligt og 125 kr. Halvårlig.
Ændringsforslaget er ikke vedtaget da 14 stemmer imod, 5 stemmer for og 15 undlader.

Den fulde oversigt af justeringer af kontingenter kan findes som bilag på foreningens
hjemmeside.

Derfor foreslår Landsledelsen at nedsætte og forenkle medlemskaberne til følgende og som
gældende fra lanceringen af ny hjemmeside i januar 2021:
LGBT+ Danmark medlemskaber
•
•
•

Personer over 30: Årligt (400,-) og halvårligt (250,-)
Personer under 30: Årligt (175,-) og halvårligt (100,-)
Nedsat årlig pris (275,-) som vi opfordrer til at man vælger hvis man er på
overførselsindkomst (dagpenge, folkepension, efterløn, SU, førtidspension eller
kontanthjælp) eller på anden måde i en trængt økonomisk situation.

Forslaget vedtages med 32 for, et nej og to undlader.

Der stemmes om godkendelse af landsforeningens budget.
Landsforeningen budget godkender med 34 for og en undlader.

7. Godkendelse af Code of Conduct (adfærdskodeks).
Ask Ulrich Petersen og Maria Schmidt Myhlendorph præsenterer adfærdskodekset.
Adfærdskodekset kan findes som bilag på foreningens hjemmeside.
Spørgsmål fra “salen”: Kan man være medlem og være uenig i adfærdskodekset?
Svar: Maria Schmidt Myhlendorph forklarer, at medlemmer med vilje ikke er skrevet ind i
adfærdskodekset, men at der står deltagere. For at deltage skal man agere efter
adfærdskodekset.
Adfærdskodekset godkendes med 35 for.

8. Valg til landsledelsen.
Dirigenten forklarer proceduren for valget jf. de nye vedtægter.

Valg af forperson
Ask Ulrich Petersen stiller op som forperson, og fortæller om sin motivation. Der foretages
en tillidsafstemning. Ask Ulrich Petersen vælges til forperson med 25 ja, et nej, otte
stemmer blankt.

Valg af Bestyrelse
De opstillede er:
Silje Munk Ellehammer (under 30)
Casper Øhlers (under 30)
Morten Grumstrup (under 30)
Maria Bees (under 30)

De opstillede fortæller om deres motivation. Da der er fem pladser til valg men kun fire
opstillede afholdes en tillidsafstemning.

Resultatet af tillidsafstemningen er:

Silje Munk Ellehammer (under 30): 33 ud af 34 mulige stemmer ja
Casper Øhlers (under 30): 33 ud af 34 mulige stemmer ja
Morten Grumstrup (under 30): 33 ud af 34 mulige stemmer ja
Maria Bees (under 30): 33 ud af 34 mulige stemmer ja

Dermed vælges Silje, Casper, Morten og Maria til Bestyrelsen frem til Generalforsamlingen i
maj 2021.

9. Valg af revisor.
Deloitte har været foreningens revisor de sidste to år. Det har ikke været en tryg oplevelse,
da de ikke har fundet en donation på 1,2 millioner samt ikke har gjort opmærksom på
momsreglerne.
Sekretariatschefen lægger op til at vælge Michael Weinberg fra Dansk Revision, Søborg.
Denne revisor er anbefalet af Aids Fondet. Med tilbuddet vil foreningen sparre 15.000 kr.
om året på revision.
Spørgsmål fra “salen”: Er der blevet indhentet flere tilbud til sammenligning?
Svar: Det er ikke blevet indhentet flere tilbud grundet sygdom i sekretariatet, men prisen er
sammenlignet med den tidligere revisor, hvor der nu tilbydes en billigere revision.
Kommentar fra “salen”: Medlem af Forretningsudvalget, Jesper Bigum, forklarer, at
Aidsfondet har haft færre bemærkninger end LGBT+ Danmark og derved er er bedre valg
end nuværende revisor.
Michael Weinberg vælges som revisor med 29 for.

10. Eventuelt.
Ask Ulrich Petersen takker sekretariatet og sekretariatschefen for det gode arbejde.
Et medlem takker for den digitale afholdelse.
Susanne Branner Jespersen takker Karoline Vind for den kyndige ledelse af mødet.

Mødet afsluttes.

