REFERAT LL-MØDE LØRDAG DEN 18. JANUAR
Kl. 12:00 i Biblioteket
Tilstede: Søren Laursen (SL), Martin Spangsbro-Pedersen (MSP), Henrik Hynkemejer (HH – fra kl.
13), Oliver Panthera (OP – via skype), Mads Hvid (MH – via skype), Vivi Jelstrup (VJ – via tlf.)
Afbud: Frederik Hansen (FH), Kenneth Engberg (KE), Mette Lund (ML).
Ordstyrer: SL. Referent: MSP.
1. Henvendelser og meddelelser
a. Boesse.dk – overtagelse af domæne: MSP orienterede om henvendelsen –
forretningsudvalget fik tilbudt at overtage domænet, men takkede nej.
b. KNOCKKNOCK – brandingvideo: Henvendelse om nogen, der vil hjælpe os med at
lave en brandingvideo – OP følger op.
c. Kursustilbud ”Fundraising i praksis”: Vi var enige om, at det er vigtigt at få styrket
fundraisingindsatsen. Henvendelsen går videre til den nye landsledelse.
d. Nordea Ejendomme – opgangen i Nygade: MSP orienterede om, at arbejdet i
gangen nu er færdiggjort.
e. Partnerskabsprojekt: SL orienterede om, at vores ansøgning til Københavns
Kommune er gået igennem, og vi nu har knap 142.000,- til markering af 25-året for
indførelsen af det registrerede partnerskab. Kommunen kræver i den forbindelse,
at vi laver en markering i forb. med Eurovision Song Contest, der finder sted i
København til maj.
2. Landsledelsens opgaver og arbejdsfordeling – opfølgning: Punktet blev slået sammen med
pkt. 4 og 6.
3. Praktisk ang. det ekstraordinære Landsmøde – opfølgning: Der blev udfærdiget en liste
med ansvarlige for de enkelte områder. MSP sender ud til hele LL.
4. Fremtidig budgetdiskussion i foreningen: Punktet blev slået sammen med pkt. 2 og 6.
5. LGBT-sundhedsdagsorden: Pan Idræt, LGBT-DK (sundhedsudvalget) og AIDS-Fondet: HH
orienterede om mødet. Det blev derudover besluttet, at der bevilliges midler til at
transportere Vibe Grevsen til mødet i København, og derudover tager FH fra LL med til
mødet.
6. Forårskonference – oven på møde i Politisk Forum: Punktet blev slået sammen med pkt. 2
og 4. Talspersonerne kom til en beslutning om, at ville foreslå Strategisk Forum nedlagt.
Det blev diskuteret, at der dermed fjernes en vedtægtsbestemt adgang til drøftelse af
budgettet, hvilket de forsamlede accepterede ud fra en betragtning om, at der er
tilstrækkelig mulighed for at gøre indsigelser til budgettet selv uden Strategisk Forum.
Ydermere havde de forsamlede gennem interimledelsens arbejdsperiode fået sat ord på en
del strukturering af LLs arbejde, og at den videre diskussion herom nødvendigvis må
fortsættes i den nye LL. Der var stor tilslutning til en efterårskonference i forb. med
landsmødet. Der var derimod ingen tilslutning til en forårskonference. Gå hjem-møder kan
gå an, men lægges i de enkelte udvalg. Der er nedsat en projektgruppe til at arbejde med
konferencen.

Der var derudover tilslutning til, at vi for fremtiden skal gøre arbejdet i foreningen mere
projektorienteret – så længe talspersonerne og udvalgene klædes på til at lede projekter.
7. T-gruppen på facebook – indspark fra Transpol: Der er enighed i Transpol om, at gruppen
har værdi for foreningen; brugerne finder den værdifuld, og derved er den et aktiv for os.
Konklusionen på Transpols diskussion om gruppen var, at 1] vi ikke skal afgive gruppen, og
at 2] vi skal igangsætte et arbejde, så vi kan få nogle klare kommunikationspolitikker til
brug i hele foreningen. Sidstnævnte punkt lægges over til den nye LL.
8. Bedst mulig brug af PR-midler – oven på møde i Kommunikationsgruppen:
Forretningsudvalgets indstilling til resten af LL er, at vi skærer antallet af LGBT-sider i Out &
About ned til det halve – og derved frigør midler til brug for andre projekter. LL tilslutter sig
FUs indstilling. HH udfører beslutningen.
9. Frivilliguddannelse/-opdatering: Vi har en udfordring over for potentielt frivillige, både i
forhold til det rent praktiske (info om foreningen, hvad gør man i bestemte situationer
mm.), men også i forhold til foreningens politikker. De føromtalte gå hjem-møder (pkt. 6)
samt kurser kan være en løsning herpå. Ydermere kan den nye hjemmeside med ”Vær
med”-punktet være med til at afhjælpe det. Vi lægger flg. over til den nye LL:
a. Kommunikationsspørgsmål / synlighed på web vedr. frivillighed.
b. Formidle til udvalgene at være lydhøre over for nye kræfter.
10. Besøg til LL-møder: Det blev foreslået, at få grupper og udvalg på besøg til LL-møderne for
at styrke kommunikationen internt. Der var opbakning til idéen, som lægges over til den
nye LL.
11. Gayguide.dk – salg af domæne? Vi er uafklarede om vi ønsker at sælge siden. HH
indhenter statistik over siden først, og så bliver der efterfølgende truffet en beslutning i FU.
12. Ny hjemmeside – nyheder og pressemeddelelser: Idé fra webgruppen om at slå nyheder
op på LGBT Danmarks facebookside, som automatisk bliver feedet til LGBT.dk. LL
anbefalede dog, at vende strømmen og se om det er muligt at sætte feedet op den
modsatte vej – så nyheder opslået på LGBT.dk automatisk feedes videre til facebook.
13. Opdatering i forh. til Normstormerne: MSP og OP orienterede om hhv. projekterne i
København og Århus.
14. Rådgivnings-/vejledningstilbud til lgbt’ere med funktionsnedsættelse: En potentiel frivillig
har meldt sig med ovenstående idé. Det blev foreslået at holde et overordnet
handicappolitisk møde med deltagelse af LGBT Handi-gruppen samt SL. MSP er tovholder.
15. Økonomi
a. Transportomkostninger for LL-medlemmer i Jylland: Vi har et princip med at dække
herfor. Dog er der dispenseret fra det i forb. med den interime landsledelse, da der
har været flere møder på kortere tid.
b. Rejseomkostninger for udvalgsmedlemmer: Det blev foreslået, at lægge det på det
enkelte udvalgs budget, men da det havner det samme sted i regnskabet fastholder
vi den nuværende procedure om at skrive til FU herom.
c. Landsmødemiddag og Ungdomsbestyrelsen: Det blev foreslået at give rabat til
medlemmerne af ungdomsbestyrelsen for at give dem et incitament for at deltage i
middagen. HH går videre med det.
16. Eventuelt
a. Axgil Gay Galla: Foreningen har billetter til rådighed da vi sponsorerer en af
priserne. Hvem fra LL deltager? HH sender mail til LL og følger op.

b. Sochi-kampagne: SL orienterede om, at den lanceres i ugen op til.
c. ILGA-Europe – advocacy-møde om EU-parlamentsvalget: SL deltager.
17. Evaluering: Det blev fastslået, at mødet fungerede, på trods af, at halvdelen af deltagerne
deltog via tekniske forbindelser 

