Landsledelsesmøde onsdag den 12. oktober 2016 kl. 18.00 – 21.00
Nygade 7 samt Skype

Referat
Til stede: Linda Thor Pedersen, Michael Kjeldsen, Lasse Holm Grønning, Søren Laursen, Kenneth
Engberg, Ask Ulrich Petersen, Peter Sindal Lundsberg
Afbud: Maia Linnet Jensen, Henrik Hynkemejer

1. Valg af mødeleder:
o Linda

2. Valg af referent:
o Ask

3. Godkendelse af dagsorden
o Godkendt.

4. Økonomi
Status
o Wanda Er blevet ansat i en midlertidig stilling som projekt controller.
o Der skal ansættes en studentermedhjælper.
o Fundraising-proceduren skal revideres.
Halvårsregnskab
o Der er overskud på 170.000,- grundet kopimaskine og lønoverskud

5. Meddelelser
o Der er indsendt et forslag til juridisk kønsskifte for børn og unge til social og
indenrigsudvalget samt ligestillingsudvalget. De får foretræde d. 17.11.16.
o SL var til foretræde i går (11.10.16) om ægdonation.
o Stop Had har sendt et forslag til Folketinget vedrørende at diskrimination i nattelivet skal
kunne gå ud over virksomheders bevillinger. Forslaget blev afslået. Herefter har stop had
spurgt justitsministeren om, hvad en person skal gøre, hvis vedkommende bliver afvist.

6. LGBT Danmark i pressen
o Pressedækning af LGBT Danmark og planlægning af tiltag
o Anders (kommunikation) udtalte sig i forbindelse med Bagedysten på DR1, at der var
mange forskellige måder at være mand på.

7. Landsledelsen kommunikation i foreningen
o Der er afholdt et møde mellem LGBT Danmark og LGBT Ungdom.

8. Projekter
o Udland
o Struktur

9. Landsmøde lørdag den 5. – søndag den 6. november 2016
o Vedtægtsændringer



Peter har skrevet et forslag til vedtægtsændringer, med landsledelsen som
forslagsstiller
o Indkomne forslag
 Forslag til vedtægtsændringer vedrørende repræsentation fremsat af Kaare
Rasmussen betegnes af landsledelsen ikke som et forslag. Landsledelsen ser det
derimod som et forslag til fremtidigt arbejde.
o Kontingentnedsættelse
 Fremsendt forslag B fremsættes på af landsledelsen til landsmødet
o Praktisk
 De ting der skal lægges op på hjemmesiden, ordnes af Lasse og Ask
o Tjek af vedtægter
o Vedtægtsændringer
o Årsberetning
o Halvårsregnskab
o Årsregnskab
o Dagsorden
o Årsberetning
o Opdatere facebookbegivenheden
o Michael bestiller kaffe/the hos mellemfolkeligt samvirke
o Lasse og Ask kigger på restauranter og eventuelle prisforskelle, så alle kan
være med økonomisk.

