Referat fra LGBT+ Danmarks landsmøde 23.
november 2019
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Ask Ulrich Petersen ønsker velkommen.
Karoline Vind vælges som dirigent.
Karoline Barkvoll Holstad vælges som referent.
Vivi og Jesper Sevel stiller op som stemmetællere.
Dirigent læser forretningsorden for landsmødet op. Fristerne var overholdt, men dato for
Landsmødet blev meldt ud dagen efter fristen – mødet blev i princippet indkaldt d. 13.oktober.
Dirigent foreslår at dispensere fra vedtægten ved afstemning med 2/3-deles flertal, således som
vedtægterne foreskriver. Dispensationen vedtages enstemmigt.
Der afholdes en kort navnerunde.
Dirigent læser forretningsorden op og oplyser om, at man evt. kan komme op med
ændringsforslag. Der er ingen ændringsforslag og forretningsorden vedtages.

2. Landsledelsens beretning
Susanne Branner Jespersen gennemgår landsledelsens beretning. Den skriftlige beretning kan
findes som bilag på foreningens hjemmeside.
Spørgsmål fra salen: opklarende om dette var beretningen.
Dirigent klargør, at det er åbent for debat, spm. og kommentarer omkring det foregående arbejde
Spørgsmål fra salen vedr. hvad, der skete i foråret med mistillidserklæring og ekstraordinært
landsmøde.
Susanne Branner Jespersen og Ask Ulrich Petersen refererer til udfordringer, der var i sekretariatet
og landsledelsen med mangel på ordentlige arbejdsforhold og gennemsigtighed.
Spørgsmål fra salen: medlem oplevede ikke at blive indkaldt til ekstraordinært landsmøde. Ønsker
en forklaring på hvad der er sket.
Susanne Branner Jespersen: Det har ikke været muligt for os at gennemskue hvorfor nogle
medlemmer ikke blev indkaldt, men vi kan konstatere at medlemmer i restance på tidspunktet for
indkaldelsen ikke blev indkaldt til det ekstraordinære landsmøde.
Sekretariatsleder Birgitte Munck Eriksen supplerer med, at medlemssystemet er et af de systemer
som skal ændres, da der har været flere problemer med dette. Undskylder overfor medlemmet og
lover, at der vil komme styr på det fremadrettet.
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3. Godkendelse af landsforeningens reviderede årsregnskab samt
forelæggelse af halvårsregnskab
Sekretariatsleder Birgitte Munck Eriksen gennemgår det reviderede årsregnskab. Det bliver
understreget, at der skal ryddes op i procedurer og systemer, som skal holdes ensrettet.
Det dårlige resultat skyldes dyre investeringer i kommunikation/kampagne, manglende fokus på
ansøgningsfrister for LGBT+ Ungdom og et kunstigt opskrevet medlemstal (da mange medlemmer
reelt ikke havde betalt selv efter flere rykkere men alligevel blev talt med som mulig indkomst).
Birgitte Munck Eriksen siger også, at der vil blive sat større fokus på ansøgninger og frister.
Spørgsmål fra salen: Kommenterer på, at økonomien reflekterer, at der var medlemsfremgang fra
2017 til 2018.
Sussanne Branner Jespersen viser til, at medlemsvæksten ikke var så høj som man troede, men at
der har været fremgang.
Spørgsmål fra salen: Hvorfor har revisoren ikke set det forkerte medlemstal
Birgitte Munck Eriksen: Den nye revisor problematiserer, at den tidligere revisor ikke har spottet
dette (revisor udskiftet ved landsmødet 2018).
Kommentar fra salen: Der har tidligere været dårlige erfaringer med ikke forbrugte projektmidler.
Vedkommende spørger ind til likvide beholdninger, og hvorfor de ikke er under ikke-forbrugte
midler.
Birgitte Munck Eriksen og Jesper (økonomiansat) forklarer, at vi får midler løbende til projekterne
(ca. hvert halve år). Udbetalingerne tilpasses til hvornår de skal bruges, så vi ikke mister midler.
Midler som bruges på projekter og frivillige er tydeligt separeret efter retningslinjerne fra donorer.
Det forklares, at dette er den opsætning Deloitte anbefaler, og alle konto vises ikke på
Landsmødet. Det tilbydes medlemmet at få en mere detaljeret gennemgang.
Afstemning til årsregnskab: Godkendt med en afholdende fra at stemme, ingen imod.
Birgitte Munck Eriksen gennemgår halvårsregnskabet. Det nævnes, at LGBT+ Ungdom mistede en
bevilling fra Københavns Kommune (FOS-tilskud). Men man har i organisationen arbejdet på at
holde udgifterne nede, så resultatet ser fornuftigt ud. Der skal stadig ryddes op i medlemmer, der
reelt ikke betaler i 2019. Der arbejdes på, at man igen får aktiveret medlemmerne til at betale
medlemskab.
Kommentar fra salen: Det er dejligt at se, at det går ret godt i 2019, og at der er
medlemsfremgang.
Birgitte Munck Eriksen nævner, at det er positivt at se en positiv udvikling.
Spørgsmål fra salen: Hvorfor er der en stigning i PR-udgifter for LGBT+ Ungdom?
Martin Kaas (tidligere økonomiansvarlig i LGBT+ Ungdom): Der har tidligere ikke været tydelig,
gennemskuelig og konsekvent bogføring og bilagsføring.
Birgitte Munck Eriksen nævner, at det handler om udgifter for Unicorny Camp, som tidligere har
været bogført på en anden post.
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Dirigent konstaterer, at halvårsregnskabet er blevet forelagt.

4. Fremtidigt arbejde, herunder præsentation af nyt frivilligkatalog
Susanne Branner fremlægger fremtidige planer og frivilligkatalog (se bilag på foreningens
hjemmeside).
Frivilligkataloget skal bl.a. gøre det nemmere at finde ud af hvordan man kan engagere sig i LGBT+
Danmark. Der er et stort ønske om, at mange af de eksisterende aktiviteter bliver landsdækkende,
hvilket kan blive understøttet af sekretariatet. Derudover vil der fremadrettet være stort fokus på
at lave en strategi for foreningens arbejde.
Vedr. projektarbejde bliver der fremadrettet sat fortsat fokus på fællesskaber for unge;
kompetenceopbygning af lærere/pædagoger; LGBT+ personers trivsel (rådgivning);
kompetenceopbygning på LGBT+ kompetencer blandt LGBT+ organisationer og grupper i hele
Danmark; og samtalegrupper for transpersoner.
Birgitte Munck Eriksen nævner, at der også er indgået en aftale med Sundhedsstyrelsen om, at der
skal laves en kampagne, som skal bidrage til, at LGBT+ personer bliver mødt på en bedre måde i
almen praksis. Her skal der også ansættes en ny medarbejder. Projekterne tænkes i stor grad
sammen og skal supplere hinanden og en overordnet strategi.
Internationalt har LGBT+ Danmark projekter i Rwanda, Uganda, Kenya, Tanzania og Tunesien. Her
er der fokus på kapacitetsopbygning. Sekretariatet er i gang med at undersøge en udvidelse af
projektet i Tunesien.
Slutteligt arbejdes der videre på Empatisk Arbejdsmarked, som skal styrke trivslen for LGBT+
Danmark på arbejdsmarkedet. Her er det fornyligt ansat en konsulent, som skal løfte projektet.
Der er ingen spørgsmål fra salen.
Der er ikke ønske om debat fra salen.

5. Indkomne forslag, herunder gennemgang af forslag til reviderede
vedtægter og ny organisering
Dirigent introducerer reglerne for indsendelse af forslag. Der er indkommet to forslag.
Punktet indledes med det indsendte forslag fra Kaj Eriksen om den polske regerings forfølgelse af
LGBT+ personer i Polen (se bilag på foreningens hjemmeside).
Kaj Eriksen introducerer forslaget, og nævner, at det er noget uddateret da det nu er lang tid
siden. Men motiverer til fortløbende handling når lignende sager kommer op.
Dirigent læser forslaget op.
Susanne Branner Jespersen nævner, at LGBT+ Danmarks udenrigsudvalg er opmærksomme på
løbende sager, og at man er i tæt dialog med udenrigsministeriet. LGBT+ Danmark har været i
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kontakt med polske LGBT+ organisationer, som ønskede, at der blev holdt et bredere fokus på
rettigheder og forhold for LGBT+ personer i Polen.
Kaj Eriksen trækker forslaget som følge af, at LGBT+ Danmark har reageret på sagen. Der er ikke
ønske om at opretholde forslaget fra andre i salen.
Dirigent introducerer hvordan landsmødet skal forholde sig til vedtægtsændringerne, som er
indsendt fra Landsledelsen.
Susanne Branner Jespersen og Ask Ulrich Petersen introducerer de foreslåede vedtægtsændringer.
Vedtægterne er blevet gennemarbejdet af en arbejdsgruppe i Landsledelsen, samt en bredere
gruppe af aktive medlemmer i LGBT+ Danmark.
Opklarende spørgsmål fra salen vedr. ændring af Landsmødedato fra november til maj: Betyder
det, at man skal mødes igen maj 2020, eller maj 2021?
Susanne Branner Jespersen: Det betyder, at vi skal mødes maj 2020.
Opklarende spørgsmål til §5, 2.1 Beretning fra nedsatte udvalg: Hvordan bliver man medlem af er
udvalg?
Susanne Branner Jespersen: Udvalgene fungerer meget organisk, hvor man løbende kan blive
medlem af forskellige udvalg.
Opklarende spørgsmål til kapitel 6 §12: Hvor tydeligt er det, at det nationale arbejde bliver en
prioritet?
Susanne Branner Jespersen: Det er en meget høj prioritet for LGBT+ Danmark, bl.a. qua, at man
har en frivilligkonsulent, der i høj grad skal varetage understøttelsen af det nationale samarbejde.
Opklarende spørgsmål til kapitel 8 §4: Hvad står CoC for?
Susanne Branner Jespersen: Code of Conduct
Opklarende spørgsmål til kapitel 2 §5: Hvad betyder det at ”Det tilstræbes, at landsmødet afholdes
forskellige steder i landet”
Susanne Branner Jespersen: Det er for at reflektere, at LGBT+ Danmark er en nationalt dækkende
organisation, og det kan være nemmere at blive valgt nogle steder i landet end andre, pga. lavt
møde blandt medlemmerne.
Medlemmerne deles ud i grupper, hvor vedtægterne diskuteres. Medlemmerne får dernæst
mulighed for at komme med ændringsforslag til vedtægterne såvel som ændringsforslag til de
fremsendte ændringsforslag til vedtægterne.
Gennemgang af ændringsforslag til ændringsforslag (ÆF)
ÆF til ÆF 0
§2 formål
I ” Foreningens formal er at arbejde for bøsser, lesbiske, biseksuelle, transpersoner og andre
minoritetspersoner for så vidt angår seksuel orientering, kønsidentitet, kønsudtryk og
kønskarakteristika, og at arbejde for disses politiske, sociale, kulturelle og arbejdsmarkedsmæssige
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rettigheder, ligestilling og trivsel såvel nationalt som internationalt.” tilføjes ”, sundhedstilstand”
efter ligestilling.
Vedtaget enstemmigt
ÆF til ÆF 1
§3 medlemskab:
”Ungdomsafdelingen” slettes og erstattes af ”Ungdomsafdelingerne”
Motivation: For at afspejle at LGBT Ungdom Aarhus også eksisterer.
Mod: Udfordring med, at det lyder til at der er flere ungdomsafdelinger, fremfor flere afdelinger i
ungdomsafdelingen.
For: I vedtægterne står der generelt ”ungdomsafdelingerne”
Vedtages med 24 for, 4 undladende
ÆF til ÆF 2
Efter ”Medlemmer og personer der deltager i foreningens aktiviteter og tilbud skal følge
foreningens code of conduct.” tilføjes ”Code of conduct gennemgås og vedtages på landsmødet”
KF (konsekvens-forslag): Code of conduct tilføjes til dagsordenen på landsmødet i vedtægterne.
Motivation: Landsledelsesmedlemmer er valgt af medlemmerne. Hvis de skal kunne ekskluderes af
landsledelsen på baggrund af CoC, skal CoC vedtages af landsmødet.
Vedtages med 27 for, 1 undladende
ÆF til ÆF 3A
§5 Landsmødet
”Det tilstræbes at landsmødet afholdes på skiftende lokationer i landet. ”slettes og erstattes af ”
Det tilstræbes at landsmødet afholdes i skiftende regioner.”
Vedtages ikke
ÆF til ÆF 3B
§5 Landsmødet
Efter ”Det tilstræbes at landsmødet afholdes på skiftende lokationer i landet.” tilføjes ”dog mindst
hvert 3. år vest for Storebælt”.
For: Der skal sikres en variation i hvor landsmødet afholdes.
Vedtages
ÆF til ÆF 3C
§5
”Det tilstræbes at landsmødet afholdes på skiftende lokationer i landet.” slettes og erstattes af
”Landsmødet afholdes på skiftende lokationer i landet. Mødet må ikke afholdes i samme region 2
år i træk.”
For: Ved at fjerne ”tilstræbes” sikrer vi, at landsmøderne typisk bliver holdt i København hver
gang.
Vedtages ikke
ÆF til ÆF 4
§5 Landsmødet
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”samt forelæggelse af halvårsregnskab.” samt ”samt halvarsregnskab.” slettes.
Motivation: Det er ikke muligt at fremlægge et halvårsregnskab i maj måned.
Vedtaget
ÆF til ÆF 5
§5 Landmødet, valgprocedure
”generalforsamlingen” slettes og erstattes af ”landsmødet”
Motivation: Vi afholder et landsmøde.
Vedtaget
ÆF til ÆF 6
§5 Landsmødet, valgprocedure
”Dernæst vælges de øvrige medlemmer til landsledelsen” slettes og erstattes af ” Dernæst vælges
de 8 øvrige medlemmer til landsledelsen”
Motivation: Præcisering af dette.
Trukket tilbage
ÆF til ÆF 7A
§5
”Der kan stemmes ved fuldmagt, dog kan hver person maksimalt medbringe 2 fuldmagter.”
ændres til ”Der kan stemmes ved en underskrevet fuldmagt, dog kan hver person maksimalt
medbringe 2 fuldmagter.”
Motivation: der skal tydeliggøres, at en fuldmagt skal være underskrevet og skriftlig.
Vedtaget
ÆF til ÆF 7B
”Der kan stemmes ved fuldmagt, dog kan hver person maksimalt medbringe 2 fuldmagter.”
slettes.
KF: Landsmødet pålægger landsleden at udarbejde retningslinjer for afstemning via fuldmagt til
det næstkommende landsmøde, samt ÆF til vedtægterne herom. Således at personer med
funktionsnedsættelser bedre kan inkluderes.
Ikke vedtaget
ÆF til ÆF 8
§7
”Til landsledelsesmøder deltager sekretariatschefen, en repræsentant for LGBT+ Ungdom samt
ved relevante punkter en medarbejderrepræsentant - disse deltager uden stemmeret.”
Slettes og erstattes af ”Til landsledelsesmøder deltager en repræsentant for LGBT+ Ungdom,
sekretariatscehefen samt en medarbejderrepræsentant - disse deltager uden stemmeret.”
Mod: Medarbejderrepræsentant er ikke skrevet ind i forslaget da det ikke altid giver mening for
medarbejdere at deltage til Landsledelsesmøder, og det er en prioritering af medarbejdernes
timer.
For: Det kan være svært at vide for Landsledelsen hvornår det er relevant at have en
medarbejderrepræsentant med. Man kan altid melde afbud
Ikke vedtaget
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ÆF til ÆF 9
§9 sekretariatet
Efter ” Sekretariatschefen ansætter foreningens medarbejdere.” tilføjes ”i henhold til
samarbejdsbeskrivelsen”
Kommentar: Så burde sekretariatschefen også have en jobbeskrivelse
For: Præciserende, at sekretariatschefen og forpersonen i samarbejde planlægger det kommende
år
Vedtaget

KF1:
Det pålægges landsledelsen at gennemarbejde retningslinjer eller vedtægtsændringsforslag vedr.
medlemskab og repræsentation af foreningen til det næstkommende landsmøde.
Kommentar: hvis man ikke behøver at være medlem for at være aktiv, burde der laves nogle
retningslinjer for hvordan favner repræsentationsarbejde uden medlemsskab.
Vedtaget
Landsledelsens forslag til vedtægtsændringer
Der er ingen, som ønsker enkeltvis afstemning til landsledelsens forslag til vedtægtsændringer, og
der afstemmes derfor for ændringsforslaget samlet.
Alle ændringsforslag er enstemmigt vedtaget

6. Godkendelse af landsforeningens budget
Birgitte Munck Eriksen fremægger budget for 2020.. Der bliver nedskaleret i antallet, som deltager
i repræsentationsarbejde, derudover ændres indsatsen til Pride, så der er mere fokus på
aktiviteter fremfor salg via den bar, der har været de seneste år. Der er også lagt en større
besparelse til kommunikation, da et bureau ikke skal lave kampagner eller
kommunikationsarbejde fremover.
Kommentar fra salen: er der afsat udgifter til lokale afdelinger at leje lokaler og andet?
Birgitte Munck Eriksen: Det kan muligvis findes gennem driftsmidler og fx projektmidler, men det
er pt ikke lagt ind da der er et stramt budget.
Kommentar fra LGBT+ Ungdom: Der er lagt et meget forsigtigt budget for ungdomsafdelingerne,
og der arbejdes aktivt for at få søgt flere fonde og kapital fra andre kanaler.
Kommentar fra salen: tak og tillykke med, at der er fremlagt et flot budget og forhåbentlig resultat
efter et kaotisk forår såvel som flytning.
Kommentar fra salen: Flot, at Biblioteket bliver prioriteret.
Spørgsmål fra LGBT+ Ungdom: Burde man se på fordelingen af udgifter mellem LGBT+ Danmark og
LGBT+ Ungdom, som reflekterer realiteten?
Birgitte Munck Eriksen: Det bliver løbende revideret.
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Budgettet bliver vedtaget.

7. Valg til Landsledelsen
Det vedtages, at Landsledelsen bliver valgt efter de nye vedtægter.
Hele den Landsledelse, der blev valgt til den ekstraordinære landsledelse, har valgt at trække sig,
da det var en ekstraordinær situation og de i egen opfattelse har ageret som en interim ledelse
frem til dette ordinære landsmøde.
Da landsmødet er flyttet fra november til maj vedtages det, at dem, der bliver valgt til 1 år sidder
til maj 2021 og de, der bliver valgt til 2 år sidder til 2022.
Valg af forperson
Susanne Branner Jespersen stiller op som forperson, og fortæller om sin motivation.
26 ud af 27 stemmer tillid til Susanne Branner Jespersen, som dermed er valgt til forperson.
Valg af øvrig landsledelse
De 4 som får flest stemmer, bliver valgt til 2,5 år. De 3, som får færrest stemmer bliver valgt til 1,5
år.
Dem, der stiller op er:
Christoffer (Jax) Jakshøj
Jackie Kristensen
Mikkel Christensen
Ask Ulrich Petersen
Anna Wandel-Petersen
Henrik Sivlius
Jesper Bigum
Alle kandidater motiverer deres opstilling.
21 stemmesedler er blevet indleveret. 1 var ugyldig.
Ask vælges til 2,5 år med 22 stemmer
Anna vælges til 2,5 år med 22 stemmer
Henrik vælges til 2,5 år med 21 stemmer
Jackie vælges til 2,5 år med 18 stemmer
Christoffer vælges til 1,5 år med 17 stemmer
Jesper vælges til 1,5 år med 17 stemmer
Mikkel vælges til 1,5 år med 16 stemmer

8. Valg af revisor
Deloitte vælges som revisor
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9. Eventuelt
Det nævnes af et medlem, at det var udfordrende at finde ud af hvordan han kunne finde
lokationen for landsmødet, og at vedkommende savnede information om mulighed for at følges
med nogen. Dirigent siger, at den nye landsledelse tager kommentaren til efterretning.
Kommentar fra salen: Det var svært at finde information om Landsmødet, inkl. bilag. Det var
derfor svært at forberede sig inden mødet.
Susanne Branner Jespersen spørger ind til, om vedkommende har fået nyhedsbrevet. Det har
vedkommende ikke, og man bliver enige om at følge op på det.
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