Referat af Landsledelsesmøde søndag den 24. januar 2010 kl 12 i
Nygade

Ad 1: Godkendelse af dagsorden og valg af dirigent og referent
Dagsorden godkendt. HC referent, Mikkel Dresler mødeleder.
Det blev bemærket at dagsorden ikke var udsendt ad de almindelige kanaler.
Ad 2: Meddelelser og orientering
orientering
- It/web
Der har været afholdt et møde med en større flok der har interesse i området.
Emnerne var bl.a. hjemmesider/domæner, mail, telefoner, sekretariatet,
chatfunktioner, webmaster.
Der er blevet prioriteret mellem mange gode initiativer på alle områder, og der
synes at være god fremdrift.
Relevante internetdomæner jf. navneskift er indkøbt eller indkøbes.
- Workshop for de sociale grupper
Peter Falk vil samle de aktive fra de sociale grupper og lave en workshop med
fokus på større aktivitet og engagement. Det blev foreslået at lave det i form af en
såkaldt uddannelsesdag, støttet af Københavns Kommune.
- Andre henvendelser og meddelelser
Gå-ud-gruppen (GUG) går godt. Der deltager i alt 15 personer i gruppen og mange
arrangementer er booket.
Møde afholdt mellem LGBT Danmark og fodboldmiljøet, Spillerforeningen og SBU
(Sjællands boldunion), vedrørende dialog med Dansk Boldspil-Union.
Københavns LGBT-forum (tidl. Salongruppen) har haft møde med Kultur- og
Fritidsforvaltningen vedrørende et LGBT Community House. Det ser lovende ud og
skal have Landsledelsens bevågenhed.
Henvendelse fra en sundhedsplejerske vedr. seksualundervisning og deres "Uge
Sex"-kampagne. Henvendelsen har igangsat tanker i Landsforeningen om både at
målrette materiale til elever og om at kompetenceudvikle lærere, pædagoger,
sundhedsplejersker osv.
Vivi er interesseret i området, og vil gerne lede arbejdet med at undersøge om det
kan formuleres som et projekt – i første omgang måske i folkeskole-regi. Hun
inddrager Kenneth.
Landsforeningen og LGBT-miljøet holder jævnlige møder med Socialistisk
Folkeparti/Kamal Qureshi vedrørende sager med interesse for LGBT-området.
Landsledelsen påpegede at det er nødvendigt at holde Strategisk Forum orienteret
før mødernes afholdelse.
Kirkeligt Samfund afholder et seminar vedrørende vielser af homoseksuelle par og
ønsker deltagelse af LGBT Danmark. HC og George har kontakten.
Radio Rosa har udsendt indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med
henblik på at nedlægge foreningen på grund af gradvist ringere økonomisk
fundament. HC deltager i generalforsamlingen.
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Til stede: Mikkel Dresler (mødeleder), HC Seidelin (referent), Vivi Jelstrup, Henrik
Hynkemejer-Østergaard, Peter Falk
Afbud: Kenneth Engberg, Lone Hvidegaard, Peder Holk Svendsen, Jacob Schioldan,
Mikkel Broe

Ad 3: Økonomi
- 3a. Status, herunder på medlemskaber
Tilskud for 2010 er modtaget fra Frederikshavn Kommune, Frederiksberg Kommune
og Københavns Kommune.
- 3b. Regnskab 2009
Landskassereren har aftalt revision af årsregnskabet den 12. februar.
Ad 4: Ansvarsområder, fortsat fra sidste møde
Administrationsudvalg skal snarest fremlægge deres arbejde.
Ad 5: Medier og kommunikation
Ansvarsområderne "PR og materialer" og "kommunikation" bør knyttes tættere
sammen. Til dette formål har Peter brug for flere folk, både til at skrive og til at
layout'e.
Konkret er der akutte behov for at få lavet informationsmaterialer af forskellig art.
Det er i den forbindelse en stor hjælp at få et nyt logo og en skabelon for infomaterialers udseende.

Logo: Der er arrangeret et møde som skal klarlægge en proces for arbejdet.
Skabelon for skriftlig kommunikation (foldere, brevpapir osv) skal udarbejdes
sideløbende med eller i umiddelbar forlængelse af logo-arbejdet.
Kommunikationsstrategi
Kommunikationsstrategi for Landsforeningen er et projekt der er blevet gjort
meget stort og uoverstigeligt – og ikke er blevet løst. Der er ikke nogen tvivl om at
der skal være en kommunikationsstrategi. Problematikken er at få den skaleret ned
til at foreningen kan overkomme opgaven, både at få den lavet og få den
implementeret.
Et arbejde med kommunikationsstrategi skal ligge på samme "niveau" som
foreningens principprogram/arbejdsprogram, så det er overordnede linjer og
beslutninger.
Det er et konstant problem for foreningen at der ikke kommunikeres særlig meget
fx på foreningens hjemmeside(r). Dette bør være (blandt) det første der bliver
formuleret tanker om.
Det er som altid en forudsætning for en kommunikationsstrategis liv at den
accepteres og efterleves.
Andre ting
Peter har formuleret en række frivilligopgaver der relaterer til kommunikation og vil
gerne inddrage frivillige med forstand på emnet.
Panbladet
Både styregruppen for Panbladet og redaktionsgruppen mødes i den kommende
uge (uge 4).
Ad 5: Strategisk Forum
Landsledelsen ønsker et fremadrettet snarere end tilbageskuende fokus i
Strategisk Forum, og at Strategisk Forum bidrager med en strategisk vinkel på
foreningens mærkesager. For eksempel skal landsforeningen i gang med at
formulere et arbejdsprogram.
HC har ansvar for indkaldelse af møder i Strategisk Forum. Det blev foreslået at
holde møder i februar, ult maj/primo juni, medio/ultimo september – og desuden et
møde af mere netværkende karakter. Fx et jule-arrangement.
Ad 6: LGBT Ungdom

WWW.LBL.DK

LGBT Ungdom har flere gange ytret ønske om at mødes med (medlemmer af)
Landsledelsen. Det vil vi naturligvis gerne tage imod. HC, Henrik og enten Mikkel
Broe eller Mikkel Dresler.
Ad 7:
7: Sociale grupper
Bøsser på tværs, Seniorgruppen og Sølvrævene har alle lukket sig selv ned eller
trukket sig ud af LGBT Danmark-regi.
Der er forslag og initiativer til nye grupper; en "voksen-intro-gruppe", en
"mandegruppe" (uanset alder og seksuel orientering), en café-aften, som kan
fungere som en introduktion til LGBT Danmarks grupper. Der er også et initiativ fra
en person til opstart af foredrag for kvinder.
Landsledelsen er meget positivt indstillet over for alle nye sociale og/eller
kulturelle arrangementer og grupper. Vi ønsker i rigtig høj grad at lave mere åbne
arrangementer og grupper der bidrager til en profil for LGBT Danmark.
Landsforeningens grupper eksisterer i en struktur hvor kontaktpersoner eller
styregrupper kører grupperne forholdsvis autonomt. Det er på mange måder godt
og konstruktivt. Svagheden kan være at grupperne ikke ser værdien af at være
tilknyttet Landsforeningen.
Landsledelsen diskuterede medlemskab af Landsforeningen, og var enige om, at
deltagelse i de sociale grupper kræver medlemskab af foreningen. Kontaktpersoner
eller styregrupper er ansvarlige for at opfordre til medlemskab og registrere hvem
der deltager løbende i gruppernes aktiviteter.
Kontakt fra Landsledelsen/Landsforeningen
Landsledelsen/Landsforeningen til grupper og kontaktmulighed
kontaktmulighed fra
medlemmer til grupper
Det er en udfordring at kommunikationsvejene ikke er tydelige. Vores arbejde med
at kortlægge kontaktflader og forbedre kommunikationen med foreningens
grupper vil forsøge at tage højde for dette.
Ad 8: Seminar for Landsledelsen
Tid og sted debatteres internt.
Ad 9: Evt, herunder
herunder næste møde(r)
Landsledelsesmøder er planlagt 13. februar og 13. marts. Begge møder afholdes i
Nygade i København og starter kl 11.
Punktet "LGBT Danmark i Vestdanmark/uden for København" sættes på til næste
møde.
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