Referat af LL-møde d. 4. august 2012
Tilstede: Kenneth Engberg, Henrik Hynkemejer, Vibe
Grevsen, Martin Spangsbro-Pedersen, Frederik Hansen,
Vivi Jelstrup, Marija Vinqvist og Mette Lund
Fraværende: Klaus Legau
Mødeleder: Kenneth Engberg
Referent: Mette Lund
1. Godkendelse af sidste referat fra d. 21. juli 2012
Godkendt med lidt rettelser.
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt med nogle tilføjelser.
3. Copenhagen Pride 2012 v. Frederik
Vi får hele 4 vogne med i paraden i år - Ungdom, Lesbisk, Trans og Stop-had – og
arbejdet med at finde tovholdere og planlægge skrider fremad.
Marija og Frederik bliver ansvarlige for baren på Pride Square – men vi mangler
stadig frivillige til at bemande baren/teltet.
Vi regner ikke med at få lavet nye t-shirts i år.
Reklame og info ang. pride, bar og arrangementer kommer ud løbende – så snart
tingene falder på plads.
4. LGBT-Danmarks plakater – hvad skal vi med dem?
De er blevet scannet ind elektronisk, og originalerne er afleveret til Plakatmuseet (I
Den Gamle By i Århus).
Så hvad skal/vil vi med alle vores gamle plakater?
- Evt. vise/dele dem via Nyhedsbrev/Facebook/hjemmeside
- Kunne være rigtig godt med noget historik/fortællinger/udvikling som
supplement til plakaterne
Kenneth arbejder videre med det.
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5. Ordliste
Processen er i gang – Martin og Vivi er tovholder.
LL har deadline til d. 26. august. Efter rettelser sendes den videre til Strategisk
Forum d. 20. august – som så får deadline til d. 12. september.
6. Hjemmeside
Arbejdet med den nye hjemmeside er godt i gang. Henrik er tovholdere og har en
større gruppe af frivillige med i arbejdet.
Det forventes, at den kommer til at køre en gang i løbet af efteråret.
7. Rengøring
Vi har pt. ingen til at gøre rent i vores lokaler i Nygade – og foreningen har ikke
økonomi til, at vi kan ”købe” os til det.
Derfor bliver ALLE, som bruger lokalerne, nødt til at tage ansvar og bidrage til den
almene rengøring. Vi vil prøve at få sat tingene lidt i system – så det bliver nemt at
gøre rent, finde remedierne osv. Evt. kunne det også være en mulighed at lave
arbejdsdage/-aftener – alt er sjovere i godt selskab 
Mette kigger på det.
8. Tale og Laks til Priden
- Refereres ikke
9. Undersøgelser
Hvordan skaber vi viden på de områder, vi arbejder med i foreningen? Hvordan kan
vi sikre os, at de undersøgelser vi laver, giver brugbare resultater? Kan vi inden for
foreningen finde personer, som er i stand til at lave brugbare undersøgelser? Eller er
vi nødt til at have hjælp fra eksperter udefra – og hvad vil dette koste?
Henrik tager det op i Strategisk Forum.
10. LL’s rolle i forhold til den nye opdeling af Strategisk Forum
- Udskydes til næste LL-møde
11. Økonomi
- Intet at berette
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