Referat til Bestyrelsesmøde
Dato & tid: 9. marts 2022, 17.00-20.00
Sted: Teams / Vestergade 18E
Deltagere:
Bestyrelse: Ask Ulrich Petersen (AUP), Casper Øhlers (COH), Henrik Silvius (HSI), Jesper Bigum
(JBI), Katarina Langley (KLA), Lotte Lorraine Hayles (LLH), Mikkel Ray Christensen (MRC), Morten
Grumstrup (MGR), Rei McKay Mansa (RMM)
Bestyrelsessuppleanter:
Sekretariat: Andreas Nielsen (ANI), Susanne Branner Jespersen (SBJ)
Særligt indbudte: Ingen
Referent: ANI
Mødeleder: AUP
Tid

Agenda

Formål

Ansvarlig

Bilag

17.0017.10

1) Velkomst og check-ind

O

AUP

-

O

ANI

D

ANI

17.1017.30

17.3018.00

Orientering
Diskussion
Beslutning
Evaluering

Bestyrelsesmedlem Casper Øhlers oplyser, at han
fra og med d. 11. marts 2022 udtræder af
bestyrelsen. Lars Backe, der er 1. suppleant,
overtager posten.
2) Siden sidst
Til bestyrelsens orientering forelægges resultater
siden sidst.
Bestyrelsen tog resultater siden sidst til
orientering.
3) Bestyrelsens strategiske satsninger 2022
Til bestyrelsens diskussion forelægges forslag til
udmøntning af bestyrelsens strategiske pulje på
100.000 kr. i 2022.
Bestyrelsen diskuterede forslag til strategiske
indsatsområder.
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18.0018.25

Bestyrelsen beder om konkrete udmøntningsforslag
for følgende initiativer:
- Familiepolitisk arrangementsrække.
- Støtte til LGBT+ bevægelsen i Grønland og
Færøerne.
- Strategisk udvidelse af TRANSIT-tilbud.
4) Generalforsamlingen 2022
B

ANI

Til bestyrelsens godkendelse forelægges plan for
afvikling af generalforsamlingen 2022.
Bestyrelsen godkendte plan for afvikling af
generalforsamlingen 2022.
18.2518.55

PAUSE

18.5519.30

5) Politiske sager og det politiske program

D

ANI

D

ANI

Til bestyrelsens diskussion forelægges
sekretariatets overvejelser om håndtering af
politiske sager ift. det politiske program.
Bestyrelsen diskuterede sekretariatets overvejelser
om håndtering af politiske sager ift. det politiske
program og erklærede sig enig i følgende:
- Såfremt foreningens styringsdokumenter
ikke eksplicit tilbyder holdepunkter for en
position, navigerer sekretariatet i det
daglige efter en udvidet fortolkning af
menneskerettigheder og antidiskrimination
og en udvidet fortolkning af behovet for
minoritetsbeskyttelse.
Bestyrelsen opfordrer til, at eventuelle politiske
sager, som ikke er eksplicit dækket af det politiske
program, behandles på det efterfølgende
bestyrelsesmøde.
19.3019.40

6) Næste møde
Til bestyrelsens diskussion forelægges mundtligt
eventuelle punkter til næstkommende møde,
herunder bl.a.
- Medlemstal og -udvikling.
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Udmøntning af bestyrelsens strategiske
satsninger.
Godkendelse af dokumenter til
generalforsamling 2022, herunder bl.a.:
o Opdateret politisk program.
o Årsrapport 2021 og årsprogram 2022
o Revideret årsregnskab 2021
o Revideret budget 2022
Forslag fra Arkivgruppen om
arkiveringsbehov og -procedurer.
Revision af bestyrelsens forretningsorden.

Bestyrelsen diskuterede ovenstående punkter.
19.4019.55

7) Eventuelt og check-ud

O

AUP

B

ANI

Bestyrelsen drøftede muligheden for opsætning af
loftlift på toilettet. Sekretariatet tager sagen
videre.

19.5520.00

Bestyrelsen drøftede kontakt ml. bestyrelse og
sekretariat uden for alm. kontortid.
8) Godkendelse af referat
Til bestyrelsens godkendelse forelægges referatet
for mødet.
Bestyrelsen godkendte referatet

Hvis du har spørgsmål til bestyrelsens arbejde eller til referatet kan du kontakte politisk
chefkonsulent Andreas Nielsen på ani@lgbt.dk.
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