Referat fra Bestyrelsesmøde
Dato & tid: 12. oktober 2022, 17.00-20.00
Sted: Teams / Vestergade 18E
Deltagere:
Bestyrelse: Ask Ulrich Petersen (AUP), Henrik Silvius (HSI), Kari Pedersen (KPE),
Katarina Langley (KLA), Lotte Lorraine Hayles (LLH), Nanna Sjøgren Wills Hansen (NSH), Philip Sick
Tobin, Rei McKay Mansa (RMM), Silje Ellehammer Munk (SEM),
Bestyrelsessuppleanter: Morten Grumstrup (MGR)
Sekretariat: Andreas Nielsen (ANI), Susanne Branner Jespersen (SBJ), Lone Sigh Fehrmann (LFE)
Særligt indbudte: Ingen
Afbud:
Referent: ANI
Mødeleder: AUP
Tid

Agenda

Formål

Ansvarlig

Bilag

17.0017.15

1) Velkomst og check-ind

O

AUP

-

17.1517.40

2) Siden sidst
Til bestyrelsens orientering forelægges
resultater siden sidst.

O

SBJ

Invitation til
årskonference

Orientering
Diskussion
Beslutning
Evaluering

Silje Ellehammer Munk udtrådte af bestyrelsen.
Suppleant Morten Grumstrup indtræder i Siljes
sted.

LGBT+ handlingsplan
2022-2025

Bestyrelsen drøftede hvem som skulle
repræsentere bestyrelsen på årskonferencen.

17.4018.00

Bestyrelsen tog resultater siden sidst til
orientering.
3) Økonomi 2022 og budget 2023

Kronik til JP

O/D

ANI

Til bestyrelsens orientering forelægges
foreningens budgetkalkule for 2022.
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Bestyrelsen havde en række opklarende
spørgsmål, herunder til webshop, varelager,
salg af oplæg, medlemstal.
Bestyrelsen tog foreningens budgetkalkule for
2022 til orientering.
Til bestyrelsens diskussion forelægges udkast
til budget 2023.

18.0018.30

Bestyrelsen diskuterede udkast til budget
2023, herunder arrangementsbudget,
frivilligbudget, lønudgifter, finansiering af
Transit, træk på egenkapitalen, negative
renter.
4) Governancemodel for LGBT+
medborgerhus

D

ANI

Til bestyrelsens diskussion forelægges
sekretariatets foreløbige overvejelser om en
governancemodel for LGBT+ medborgerhusbevillingen fra Københavns Kommune.

18.3019.00

19.0019.30

LGBT+ Danmarks
oplæg til
budgetforhandlingerne
Budget
Budgetnotat fra Kulturog Fritidsforvaltningen

Bestyrelsen diskuterede sekretariatets
foreløbige overvejelser om en
governancemodel, herunder pladsudfordringer,
trængsel, bookingsystemer, åbningstidspunkt,
brug af biblioteket, kontroversielle
arrangementer, tilgængelighed, kriterier for
arrangementers relevans, adgang med
nøglebrik.
PAUSE

5) Status på aktivitet i foreningens
politiske udvalg

D

ANI

Til bestyrelsens diskussion forelægges en
status på aktivitet i foreningens politiske
udvalg.
Bestyrelsen diskuterede status på aktivitet i
foreningens politiske udvalg, herunder den
historiske udvikling, årsager til (in)aktivitet,
mulighed for politiske diskussioner på
generalforsamlingen, alternative former for
politisk deltagelse i og politisk påvirkning af
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LGBT+ Danmark, aktuelle politiske
mærkesager og målgruppens efterspørgsel
efter viden og arrangementer.

19.3019.40

6) Bestyrelsens strategiske satsninger

D/B

Til bestyrelsens diskussion og godkendelse
forelægges status på udmøntning af
bestyrelsens strategiske satsninger 2022.
Bestyrelsen diskuterede status på udmøntning
af bestyrelsens strategiske satsninger 2022,
herunder 75-års jubilæet, Roskilde Festival,
frivilliggrupperne og processen for
udmøntningen.

19.4019.45

Bestyrelsen besluttede at disponere 80.000 kr
fra bestyrelsens strategiske satsninger til 75årsjubilæet.
7) Næste møde
D

ANI

Til bestyrelsens diskussion forelægges
mundtligt eventuelle punkter til
næstkommende møde, herunder:
- Plan for 75-års jubilæum
- Godkendelse af budget 2023
- Governancemodel for medborgerhus
Bestyrelsen diskuterede punkter til
næstkommende møde.

19.4519.55

8) Eventuelt og check-ud

O

AUP

19.5520.00

9) Godkendelse af referat

B

ANI

Til bestyrelsens godkendelse forelægges
referatet for mødet.
Bestyrelsen godkendte referatet.
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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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