Referat af møde i Landsledelsen 18. september 2010

1. Valg af mødeleder og referent
Mødeleder og referent valgt som anført ovenfor. Dagsorden godkendt.
2. Henvendelser og meddelelser
I. Martin Møller Aamand arrangerer en mangfoldighedsparade i Århus i
forbindelse med Kulturnat Århus den 15. oktober. Landsforeningen støtter initiativet og
indgår en nærmere kontakt med Martin vedr. fx en pressemeddelelse.
Mikkel vender tilbage til Martin Møller Aamand.
II. Det er et voksende problem for grupper og personer i foreningen at
lbl.dk og lgbt.dk begge er aktive. Fx i e-mail-adresser. HC henvender sig til IU
(internetudvalget)
3. Økonomi
A. Orientering
I. Nordea Ejendomme (vores udlejer) har meddelt foreningen, at der pr. 1.
januar pålægges moms fra og med 1. januar 2011. Landskassereren har startet en dialog
med udlejeren, og andre tiltag er sat i værk.
II. Landsledelsen godkendte an ansøgning om afholdelse af Uddannelsesdag
for Rådgivningerne.
III. Kursus for en aktivist er godkendt. Landsledelsen opfordrer som altid
alle aktive medlemmer til at søge midler til foreningens udvikling.
IV. Bibliotekets anmodning om indkøb af bøger godkendt.
V. Projektet Den Forbandede Kærlighed er afsluttet og skal til revision og
lukkes.
B. Fundraising
Fundraising-udvalget har givet udtryk for at have brug for flere ressourcer til at lave de
rullende ansøgninger.
HC tager kontakt til udvalget og får en uddybende status.
C. Associeret medlemskab
En ny social gruppe for LGBT-personer med handicap er startet op i København. På grund
af de uoptimale handicap-adgangsforhold i Nygade er møder i første omgang henlagt til
Dansk Handicapforbunds lokaler.
Landsledelsen tager en bredere diskussion om associeret medlemskab på næstkommende
Landsledelsesmøde.
4. Landsmøde 2010
Landsmødet afholdes afholdes i København lørdag den 20. november 2010.
A. Fomalia, datoer osv
Landsmødet varsles pr post til foreningens medlemmer senest lørdag den 9. oktober.
Forslag skal være landsledelsen i hænde senest lørdag den 23. oktober.
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Til stede: Mikkel Dresler (ordstyrer), Vivi Jelstrup, Hans Christian Seidelin (referent),
Peter Falk, Jacob Schioldan.
Afbud: Lone Melchior Hvidegaard, Kenneth Engberg og Henrik Hynkemejer-Østergaard.

Endelig indkaldelse på hjemmesiden med alle bilag skal være tilgængelig lørdag den 6.
november.
B. Beretning
Landsledelsen arbejder efter at lave beretningen i nogenlunde samme format som sidste
år. Landsledelsen vil arbejde for at få beretningen oversat til engelsk. Deadline for bidrag
til beretningen er 16. oktober.
C. Praktisk i forhold til afholdelsen i København
Landsmødet afholdes i Nygade på Toppen. Dirigent er Søren Baatrup. Referent er endnu
ikke på plads. HC har ansvaret.
En efterfølgende middag for alle interesserede deltagere koordineres af Martin Spangsbro
Pedersen.
5. Panbladet og panbladet.dk
Panbladet har ingen redaktør, hvilket er projektets første og primære forhindring.
Landsledelsen er ansvarlig for bladets udgivelse og arbejder på at finde en løsning der
muliggør en udgivelse ultimo 2010.
panbladet.dk: Landsledelsen glæder sig over ”det nye panbladet.dk” med nyt design og
stor aktivitet på sitet. Der blev udtrykt stor ros til alle der har bidraget til at nå så langt på
så kort tid.
Landsledelsen vil spørge panbladet.dk om sitet kan indeholde en “opslagtavle”/”vi søger”funktion. Denne funktion ligger pt på landsforeningens hovedside. Mikkel spørger
redaktionen.
6. Status på projekter
A. Global South
Stategien er færdig og ligger på hjemmesiden. Arbejdet og ikke mindst samarbejdet med
andre aktører fortsætter og videreudvikles.
B. Kommunikation
Peter Falk er ankerperson i en kommunikationsgruppe, som vil arbejde med
medlemskommunikation og andre kommunikationsopgaver, bl.a. LGBT Danmarks
facebook-gruppe.
C. Kompetenceprojektet
Det såkaldte “Projekt respekt”, et projekt under Ungdomsbyen som laver kurser for elever
og lærere i folkeskolens ældste klasser og gymnasiet, har bedt LGBT Danmark og andre
NGO'er om materiale til, hvordan lærere kan undervise i dette “projekt respekt” for
personer som er anderledes. Det skal blive en del af undervisningsmateriale, og
Landsforeningen (GUG og kompetencegruppen) skal deltage i undervisningen.
7. Eventuelt
Mødedatoer: Landsledelsesmøder frem mod Landsmøde 2010:
2. oktober i Nygade
6. november i Nygade
Strategisk Forums møde flyttes til lørdag den 16. oktober.
Kulturnatten i København: Mikkel vil tage initiativ til at Landsforeningen deltager i
Kulturnatten – omend udenfor det officielle program. Han tager kontakt til Ungdom og
andre relevante grupper.
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