Referat af landsledelsesmøde
lørdag den 21. juli 2012 - klokken 12.
Til stede: Vivi Jelstrup, Marija Vinqvist, Kenneth Engberg,
Henrik Hynkemejer, Vibe Grevsen. Frederik Hansen (fra kl.
13).
Mødeleder: Kenneth Engberg
Referent: Vibe Grevsen
Dagsorden
1. Godkendelse af sidste referat
Referat fra 23/6-12 blev godkendt
2. Godkendelse af dagsorden
Som punkt 8, 9, og 10 blev indsat punkterne PR, Sekretariatet og Projekter.
Under punkt 4 blev Århus Pride drøftet. Punktet Copenhagen Pride blev
udskudt til sidst på mødet. Herefter blev dagsordenen godkendt.
3. Evaluering af Sankt Hans
Der var en god stemning ved Sankt Hans festen og er kommet mange
positive tilbagemeldinger omkring arrangementet. Samarbejdet var godt og
velorganiseret, og der har ikke været klager fra nabolaget.
Der er behov for en lydmand, som har erfaring med pladsen. Det kan
overvejes at tænde to bål så der tændes et bål på familievenligt tidspunkt og
ét efter mørket falder på. I forhold til den efterfølgende rengøring kan det
overvejes at opstille affaldscontainere på pladsen.
4. Århus Pride 2012
Politiet forventede 250 deltagere. Begivenheden viste sig at være en stor
succes med 3000 deltagende. Optoget blev gennemført i ro og orden, og
politiet oplevede arrangementet meget positivt. Der er planlagt pride næste
år. LGBT Danmark skal arbejde på større synlighed ved paraden og anbefaler
at strække paraden mere ud så optoget bliver længere og mere synligt.
5. Talspersoner. Hvem og hvad har vi? (se talsperson bilag 1 og 2)
Transpolitisk udvalg har indstillet Vibe Grevsen som talsperson.
Der er stillet forslag om at nedlægge kirkepolitisk udvalg. Landsledelsen
anbefaler at forslaget drøftes på landsmødet.
Arbejdsgangen i forhold til besvarelse af spørgsmål fx fra medier, der søger
cases, og øvrige ofte stillede spørgsmål skal drøftes på strategisk forum.
6. Ordlisten
Kompetencegruppen har med input fra de politiske udvalg og basis i en
ordliste udarbejdet til ungdomsbyen udarbejdet et udkast til en ordliste over
begreber vedrørende LGBT området. Kompetencegruppen udbeder sig
feedback fra talspersonen for transpolitik senest 4. august, hvorefter ordlisten

forelægges for strategisk forum med en deadline for feedback 5. september.
7. Strategisk Forum hvad fik vi ud af mødet?
Strategisk forum mødes i nuværende form en gang om året. Strategisk forum
tilsluttede sig derudover landsledelsens forslag om at oprette et politisk
forum, et forum for rådgiverne og et socialt forum.
Næste møde i strategisk forum holdes 4. august kl. 15 mhp. drøftelse af
hvem, der skal modtage Årets Laks.
8. Håndhævelsen af "code of conduct".
Landsforeningens ”Code of Conduct” for sociale fora er drøftet. Det
undersøges om særlig software kan lette modereringen af grupperne.
9. Q-Factor ønsker et samarbejde med LGBT Danmark. Der udbeder et
konkret oplæg herfor med henblik på nærmere drøftelse.
10. PR
LGBT Danmark har kørt en kampagne i Out & About i forbindelse med Skt.
Hans. Kampagnen har været en succes og det besluttes derfor at indgå et
fremadrettet samarbejde.
Det blev drøftet, hvordan LGBT Danmark kan markedsføre sig i forhold til
pårørende, og mennesker, der er interesserede i at støtte udviklingslande.
Derudover blev det drøftet hvordan landsforeningen kan blive mere aktiv i
medierne, når der er aktuelle sager indenfor vores område. Vi opfordrer til at
dem, der opdager vigtige sager tipper den relevante talsperson herom.
SEKRETARIAT
LGBT Ungdom har indsendt et oplæg til modernisering af sekretariatet,
biblioteket og toppen.
Det vedtages at gennemføre modernisering af sekretariatet. Øvrige forslag
drøftes senere. FU har fået 25.000,-kr til modernisering af sekretariatet.
PROJEKTER
Punktet blev ikke gennemgået
11. Åbent punkt.
12. Økonomi
Halvårsregnskabet blev gennemgået. Det er besluttet at afskrive de
resterende T-shirts i regnskabet.
Copenhagen Pride 2012
Der bliver fire vogne med LGBT Danmark logoer. Én for lesbiske, én for
transkønnede, én for unge og én i samarbejde med Stop Had.
LGBT Danmark har et telt på 6 x 9 m, hvor der bl.a. vil være vinsalg. Vi har
behov for frivillige til at passe baren.
13. Evt.
Der var ingen drøftelser under eventuelt

