Referat fra møde i landsledelsen 19. juni 2011 kl. 11
Til stede: Frederik Valdorf Hansen, Kenneth Engberg, Peter Falk, Susana Højsteen, Jacob
Schioldan, og Mikkel Dresler
Afbud: Vivi Jelstrup, HC Seidelin, Marija Vinqvist, Vibe Grevsen, Henrik Hynkemejer
Mødeleder: Mikkel Dresler
Referent: Frederik Valdorf Hansen

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Referat af seneste møde
Henvendelser og meddelser
Copenhagen Pride 2011
Panbladet.dk
Sankt Hans 2011
Stop Had indsamling
Status fra kommunikationsgruppen
8. Evt.
1). Referat: Godkendt.
2). Bøn fra socialt Forum: Der har været / er utilfredshed med at flere grupper ikke har fået svar
vedr. pjecer / foldere.
Frederik kontakter følgende grupper: Kaffe og kage, Besøgsvennerne og Mandegruppen.
Ledelsen besluttede følgende at der skal laves en standardfolder som grupperne kan benyttes som
skabelon for egne pjecer / foldere i fremtiden.
Der har ligeledes været et klart ønske om at det bliver nemmere at tale gruppernes sag i
foreningen.
Ledelsen besluttede at tage dette ønske til Strategisk forum, hvor foreningens tre ben, deriblandt
grupperne, er repræsenteret for at få en bred og grundig dialog på tværs af de aktive
medlemsgrupperinger.
Ledelsen besluttede at forbedre dialogen og medlemmernes kendskab til foreningens øvrige
aktiviteter ved at lave et lille webblad til internt brug, hvor grupperne kan beskrive deres aktiviteter.
Kenneth Engberg er tovholder på projektet.
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Mikkel Dresler sørger for at alle medlems mailadresser bliver opdateret med de sidst kendte mail
adresser, så modtager listen bliver størst muligt.
Det nye medies deadline er 15/7. 2011. Mails med artikler sendes til Kenneth Engberg.
3). Copenhagen Pride 2011: Det er gruppernes år, det opfordres til at alle grupper skriver til
fu@lgbt.dk med deres ønsker til Priden.
Deadline er 9/7. 2011. Første Pride møde er søndag den 10/7. 2011. Alle er meget velkommen til
mødet.
4). Panbladet.dk: det er endnu ikke afklaret hvem der overtager Redaktørposten endnu. Der er
forhandlinger i gang.
5). Sankt Hans 2011: Der kom en gennemgang af programmet.
6). Stophad reklame: Ledelsen besluttede at købe reklame spots på STOP HAD vognen til Priden.
Max beløbet er på 5.000 kroner. Derigennem får LGBT Danmark delvist slægtsskabet med STOP
HAD, og købt større synlighed i optoget.
7). Status fra kommunikationsgruppen: Ledelsen drøftede muligheden for at følge indstillingen om
en ny hjemmesideplatform, der er dog ikke lavet nogen beregninger eller et endeligt oplæg endnu.
Jacob Schioldan får udarbejdet et kommissorium for kommunikationsgruppen til næste LL møde.
På næste møde ligger kommunikationsgruppen som punkt 0, altså inden mødet går i gang.

8). Eventuelt: Der er sket en fejl fra Frederiks side, i forbindelse med bestilling af vand. Det var
aftalt at der skulle ses mere på budgetterne før end der blev købt vand. Denne aftale var Frederik
ikke bekendt med, ved indgåelse af aftale med Ungdom, om at de skulle have deres egne etiketter
som branding. Ledelsen godkendte dog bestillingen ved følgende møde.
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