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Referat af LGBT+ Danmarks ordinære 
generalforsamling 2021 
Vestergade 18E, 2. sal, 1456 København K + online 

Søndag den 23. maj 2021 kl. 10-14 / Online deltagelse starter 9:30 med test af udstyr og introduktion 

  

1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere 

Ask Ulrich Petersen byder velkommen og giver kort introduktion til dagsorden. 

Karoline Barkvoll Holstad vælges til dirigent. 

Anne Harrit styrer IT. 

Morten Grumstrup vælges til referent. 

Lone Sigh Fehrmann, Stephen Wessels og Anne Harrit (digitalt) vælges til stemmetæller. 

 

Karoline gennemgår formalia for generalforsamlingen – se vedtægter for uddybning. 

Indkaldelsen godkendes. 

Dagsorden godkendes uden indsigelser. 

Indsigelse til forretningsordenen er offentliggjort for sent ifølge vedtægterne. Forsamlingen 
godkender generalforsamlingen som gyldigt. 

Forsamlingen godkender tidligere bestyrelsesmedlems genopstilling, som ikke var til stede 
og ikke havde underskreven sin opstilling. 

 

2. Foreningens beretning herunder bestyrelse, sekretariat og nedsatte udvalg 
 

a. Beretning ved forperson og bestyrelse 
 

Beretning fra Ask Ulrich Petersen og Silje Ellehammer Munk: 
introduktion af udvidelsen af antallet af bestyrelsen (9-11) og tre 
pladser forbeholdt unge. Forbeholdet begrundes med fokus på at få de 
næste generationer med i det fremtidige arbejde og med tiltro til 
ungdomsrepræsentanternes arbejde. 
Ask Ulrich Petersen fortsætter: strategiprocessen og strategien for 
medio 2021 til medio 2024 med sine fem overkategorier introduceres:  

a. Bæredygtig organisation: besluttende bestyrelse, en stabil 
økonomi, styrket pleje af medlemmer og frivillige/ansatte, 
intern repræsentation, øget gennemsigtighed og en 
landsdækkende organisation. 

b. Politisk bannerfører: transområdet, børne- og ungeområdet, 
familieområdet, internationale område og 
sundhedsområdet. 
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c. Dagsordensættende og repræsentativ kommunikation: et 
stærkt brand og en stærk kernefortælling, en 
dagsordensættende kommunikation (vidensorganisation), at 
give plads til og styrke marginaliserede, stemmer i miljøet og 
styrket pleje af medlemmer og frivillige/ansatte. 

d. En forskelligartet vifte af aktiviteter: forskelligartede tilbud 
og aktiviteter, LGBT+ Danmark som samlingssted og øget 
tilgængelighed. 

e. Et større samarbejde: øget fokus på samarbejde med andre 
LGBT-organisationer, andre lokale organisationer, lokale 
myndigheder og donorer. 

 
Beretningen godkendes af 31 af 32 (21 fysisk og 11 online). 

 
b. Beretning ved sekretariatsleder 

 
Susanne Branner Jespersen fortæller hvad der er sket siden den forrige 
generalforsamling. De nye ansigter i sekretariatet introduceres og den 
nye teams-struktur for sekretariatet fremsættes (ledelse og support, 
nationalt team, internationale team og kommunikation-event-politik 
team). Strukturen for sekretariatet er fremover socio-kratisk. 
Susanne Branner Jespersen fortæller videre om finansloven for 2021 
om den etårige bevilling og arbejdet om at få LGBT+ Danmark på en 
fast plads i finansloven (gerne 6 mil.) fortsætter. 
Det nye medlemssystem introduceres, øget fokus på videns 
produktion. 

 
 Diskussion og kommenterer: 
  

Spørgsmål om det skandinaviske og europæiske samarbejde rejses. Susanne Branner 
Jespersen svarer at en aftale om fælles nordisk aftale er i gang, men forskudt på grund 
af COVID-19 og med ILGA Europe er samarbejdet stadig stærkt. Spørgsmålsstiler 
savner mere om samarbejdet i årsberetningen. Stephen Wessels tilføjer at ILGA World 
samarbejdet også er stærkt. 

  
 Beretningen godkendes af 32 af 32 (21 fysisk og 11 online). 
 

c. Beretning ved udvalg 
 

Der forekommer ingen beretninger fra de forskellige udvalg. 
 

Ingen fra salen og digitalt har indvendinger. 
 

Karoline informerer kort om mulighed for at stille op til valg, samt hvad man skal gøre 
for at stille op 

 
3. Godkendelse af landsforeningens reviderede årsregnskab 

 
Lone Sigh Fehrmann beretter om årsregnskabet: resultatopgørelsen slutter på et 
mindre forbrug for knap 1 million. Indtægter for 12.5 millioner. Udgifter for 11.5 
millioner.  Nuværende udfordring med renter for de penge som foreningen har 
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stående i pengeinstitut. 9 millioner i arv til foreningen. Egenkapital på 3.3 millioner 
(2019-2020). 13 millioner er øremærket til projekter i den forestående periode. Med 
øget økonomisk vækst og sekretariatets antal er lønsum en ny udgift for foreningen. 

 Kommentarer: 

Stephen Wessels kommenterer at det er en positiv udvikling. Spørgsmål om det 
nuværende medlemstal, pga. fald i indtægt fra medlemmer. Susanne Branner 
Jespersen henviser til årsberetningen og supplerer med en uddybning om det nye 
medlemssystem, som vil give større gennemsigtighed med medlemsantallet og 
kontingent. 

Det reviderede årsregnskab godkendes af 33 af 33 (21 fysisk og 12 online). 

4. Indkomne forslag 
 

a. Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer i §1 (navn og hjemsted), §5 
(valgprocedure), §7 (udvidelse af bestyrelsens antal), §11 (Ungdomsafdelingen 
udgår), og §14 (vedrørende opløsning) samt konsekvensændringsforslag (§3 og alle - 
ændring af tal til bogstaver indtil ti, enkelte endelser og et bogstav som har sneget 
sig for meget ind). 
 
Ask Ulrich Petersen introducerer forslaget og vedtægtsændringerne: To forslag (§5 
og §7) skal stemmes om og skal gælde fra vedtagelsen af. Bestyrelsens 
sammensætning: ønske om minimumsgrænse for stemmeantal. Bestyrelsens 
fremtidige arbejde (og strategi) (§5 og §7) – se bilag 3. 

Kommentarer og diskussion: 

Spørgsmål om bestyrelsens ansvar for økonomi. Ask Ulrich Petersen forklarer at 
ansvaret ikke fralægges, og begrunder det med at bestyrelsen ikke skal detailstyre 
økonomien, derfor ønskes ændring af ordlyden i vedtægterne. Dirigent opfordrer 
spørgsmålsstiller til at skrive et ændringsforslag til ændringsforslaget sammen med 
Ask, så det stadig fremgår, at bestyrelsen har det øverste ansvar for foreningens 
økonomi mellem Generalforsamlingerne. 

§5 (bestyrelsens sammensætning) og §7.1(2): 17 fysisk stemmer for og 9 digitalt 
stemmer for. 26 ud af 29 stemmer for, ændringen godkendes. 

§5 (valg til enhver post): 18 fysisk stemmer for og 10 digitalt stemmer for. 28 ud af 29 
stemmer for, ændringen godkendes. 

§7 ændringsforslag om at ændre fra ansvar for økonomi til ansvar for strategisk 
økonomistyring. 

Der rejses et spørgsmål om at sikre at bestyrelsen ikke fralægger sig sit økonomiske 
ansvar, at dette skal fremgå tydeligt af vedtægterne. 

§7.1 ændringsforslag til ændringsforslag: Bestyrelsen har det øverste ansvar for 
foreningen mellem generalforsamlinger: eksplicitering af bestyrelsens øverste ansvar 
for foreningen herunder driften: 18 fysisk stemmer for og 10 digitalt stemmer for. 28 
ud af 29 stemmer for, ændringen godkendes. 

§7 ændringsforslag om bestyrelsens arbejde: 18 fysisk stemmer for, og 8 digitalt 
stemmer for. 26 ud af 29 stemmer for, ændringen godkendes. 
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Generelle konsekvensændringer (formalia) gennemgås for §5 og §7 – se bilag 3: 19 
fysisk stemmer for og 9 digitalt stemmer for. 28 ud af 30 stemmer for, ændringen 
godkendes. 

Øvrige vedtægtsændringsforslag og konsekvensændringer gennemgås og stemmes 
om samlet (hjemsted, Ungdoms bestyrelsen udgår, ekstra foranstaltninger om 
foreningsnedlæggelse, momsregler følges i forbindelse med opløsning) – se bilag 3: 19 
fysisk stemmer for 9 digitalt stemmer for. 28 af 30 stemmer for, ændringen 
godkendes. 

 

b. Forslag fra medlemmer om oprettelse af arkiv (med debat): 
 

Peter Edelberg introducerer forslaget. Forslaget ønsker af skabe en arkivkultur i 
foreningen (digitalt og fysisk). Baggrunden for forslaget bygger på den større 
historiske og nationale (internationale) interesse i LGBT-historie. Forslaget fremsætter 
mulige scenarier for en fremtidig arkivkultur og det dertilhørende arbejde for en mulig 
arkivarbejdsgruppe. Det forelægger bestyrelsen at stå for det fremtidige arbejde og 
nedsættelsen af omtalte arbejdsgruppe. Forslagsstilleren ønsker en høj 
repræsentation i arbejdsgruppen. 
Et spørgsmål rejses angående økonomien til sådanne en arkivkultur. 
Forslagsstilleren er uvis om økonomien, men foreslår at inkludere viden fra 
arkivfaglige og GDPR-kompetencer (Anne Harrit) i arbejdsgruppen, så omkostningerne 
kan fremlægges så præcist som muligt for bestyrelsen. 
Spørgsmål om et tidligere arkiv reglement rejses. 
Forslagsstilleren er uvis om det, Susanne Branner Jespersen tilføjer at et 
arkivreglement i vedtægterne (§13) eksisterer og biblioteksgruppen ved mere om det. 
Enighed mellem Forslagsstilleren og Susanne Branner Jespersen om at reglementet 
nok ikke er opdateret og at biblioteksgruppen inddrages i arbejdsprocessen. 
Nyt spørgsmål rejses om hvor langt arkivalierne skal række tilbage. Forslagsstilleren 
fremsætter at det er alt efter 2006 og fremover skal indsamles og arkivføres. 
Susanne Branner Jespersen ønsker at økonomien fremgår implicit. Forslagsstilleren er 
enig. 
Spørgsmål om forpligtelse til oprettelsen af arkivet. Ask Ulrich Petersen svarer at 
arbejdsgruppens arbejde skal holde økonomien nøje for øje. Forslagsstilleren uddyber 
at foreningen ikke har en økonomisk forpligtigelse til oprettelsen. 

19 fysisk stemmer for og 10 digitalt stemmer for. 29 af 30 stemmer for, forslaget godkendes. 

 
5. Fremlæggelse af årsprogram – se bilag 1. 

 
Ask Ulrich Petersen fremlægger om årsprogrammet. Punkterne er taget direkte fra 
den nye strategi fra bestyrelsen. 
Susanne Branner Jespersen fortsætter. Kommunikation, politik og events teams, 
nationalt teams, internationale teams og ledelse og supports (nuværende og 
fremtidige) arbejde introduceres. 
 
Kommentarer og diskussion: 
 
Ingen indvendinger og årsprogrammet tages til efterretning. 
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6. Fremlæggelse af politisk program 
 

Susanne Branner Jespersen og Ask Ulrich Petersen fortæller at ingen foreløbige 
ændringer for det politiske program forelægger. Ask Ulrich Petersen tilføjer at 
programmets fremtidige arbejde forsætter, bl.a. med udvidelse af et kulturområde. 
 
Kommentarer og diskussion: 
 
Ingen indvendinger og årsprogrammet tages til efterretning. 
 

7. Godkendelse af landsforeningens budget – se bilag 6a og 6b 
 

Lone Sigh Fehrmann beretter om budgettet. Udgiftsbudget på 7.4 millioner. 
Indtægtsbudget på 6.8 millioner, heraf 6.3 millioner ’nye’ penge. Nettobudget 1.1 
million i underskud, finansiering kommer fra egenkapital. 
Bestyrelsen fremsætter forslag om ikke at ændre i kontingentsatser. Dette godkendes 
med det generelle forslags godkendelse. 
Spørgsmål om hvorfor halvårligt er dyrere end årligt. Lone Sigh Fehrmann forklarer at 
dette skyldes administrationgebyr. 
Susanne Branner Jespersen tilføjer at budgettet afspejler foreningens stærke 
egenkapital, særligt med fokus på at komme fast på finansloven (kalkuleret strategisk 
satsning). 
 

20 fysisk stemmer for og 10 digitalt stemmer for. 30 af 31 stemmer for, forslaget godkendes. 

 
8. Valg til bestyrelsen 

De opstillede: 

 Casper Øhlers, unders 25 år. 

Silje Ellehammer Munk, under 25 år. 

 Morten Grumstrup, 25 år. 

Katarina Langley, over 25 år. 

Rei Mckay Mansa, over 25 år. 

 Theis Smedegaard, over 25 år. 

 Lars Backe, over 25 år. 

 Jesper Bigum, over 25 år. 

 Mikkel Christensen, over 25 år. 

 Stine Johansen, over 25 år. 

 Lorraine Hayles, over 25 år. 

  

Kampvalg for de opstillede over 25. 

De opstillede fremsætter deres motivation for deres kandidatur. 
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Casper Øhlers, unders 25 år vælges med 21 stemmer. 

Silje Ellehammer Munk, under 25 år vælges med 24 stemmer. 

 Morten Grumstrup, 25 år vælges med 15 stemmer. 

Katarina Langley, over 25 år: 17 stemmer. 

Rei Mckay Mansa, over 25 år:  23 stemmer. 

 Theis Smedegaard, over 25 år: 11 stemmer 

 Lars Backe, over 25 år: 13 stemmer 

 Jesper Bigum, over 25 år: 22 stemmer 

 Mikkel Christensen, over 25 år: 18 stemmer. 

 Stine Johansen, over 25 år: 24 stemmer. 

 Lorraine Hayles, over 25 år: 19 stemmer. 

 

Den samlede bestyrelse fra 23-05-2021 består således af: 

 Ask Ulrich Petersen 

 Henrik Silvius  

 Silje Ellehammer Munk (2-årig periode) 

  Morten Grumstrup (1-årig periode) 

Casper Øhlers (1-årig periode) 

Katarina Langley (1-årig periode) 

Lorraine Hayles (2-årig periode) 

Rei Mckay Mansa (2-årig periode) 

Jesper Bigum (2-årig peride) 

Stine Johansen (2-årig periode) 

Mikkel Christensen (1-årig periode) 

Lars Backe (suppleant) (1-årige periode) 

Theis Smedegaard (suppleant) (1-årig periode) 

 

9. Valg af revisor  
 

Susanne Branner Jespersen fremsætter at foreningen ønsker at fortsætte med 
nuværende revisor (Dansk revisor).  
 
Dette vedtages enstemmigt. 
 

10. Eventuelt  
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Der forekommer inden kommentarer til eventuelt. 
 
Generalforsamlingen afsluttes. 
 

11. Foreningens nye visuelle identitet - præsentation af kommunikationsteamet 
 
Nanna Rebekka (kommunikations konsulent) fremlægger den nye visuelle identitet. 

 


