referat ll møde 25/8- 2014
Dagsorden LL-mødet 25/8- 2014
1. Valg af mødeleder og Referent.
Martin Spangsbro valgt til mødeleder, og Frederik Hansen valg til referent.

2. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden vedtaget, med en ændring,

3. Opfølgning og meddelelser.
a. Årshjul.
b. Personale ansvarlig.
c. Lokaler til landsmødet. Kirstine arbejder fortsat.
d. Møde med LGBT Ungdom.
e. Københavns afdeling.
f. Landsmødeberetning. Søren har lavet et oplæg til landsmødet, dette blev udleveret til gennemsyn, og med en
anden beretnings struktur. LL bakkede op om forslaget, Søren arbejder videre på beretningen.
g. Stop Had. LGBT Danmark har valgt at holde sig udenfor Stop Hads pride projekter mv. Dette er blevet meddelt
Stop Had gruppen.
h. Pride. Der er ved at komme styr på LGBT Danmarks del af pride festlighederne, alle involverede grupper og LL
arbejder sammen.
i. Ny mail løsning. Henrik er ved at være klar til at præsentere LL for det nye system, der er ved at være klart til
brug. Alle mail adresser flyttes til det nye system, der findes apps til smartphones så systemet er super
brugervenligt selv om det er et lukket system hvor der ikke videresendes til "fremmede" mail adresser.
Alle kalendere mv. ligges i samme system, med en invitations funktion.
Der vil i samme system være et fælles dokument system, så brugere kan finde foreningens dokumenter, såfremt
man har tilgang til ønskede dokument.
j. Henrik Hynkemeier indstilles til en bestyrelses post i ILGA Europe, af International.

4. Økonomi.
a. Regnskab for Sct. Hans. Regnskabet ser fornuftigt ud i forhold til budgettet.
b. 1. halvår 2014 i forholdtil budget. Regnskabet ser fornuftigt ud i forhold til budgettet.

5. Vedtægter for LGBT Ungdom Århus. Det blev vedtaget at LGBT Århus får deres egne vedtægter og vil derfor
ikke være en under afdeling af LGBT ungdom, men en side ordnet afdeling der dækker Århus området, og optager
medlemmer herfra, og får deres økonomi herfra.
Der udarbejdes vedtægter til LGBT Ungdom Århus og sendes inden deres næste møde, søndag den 7/9- 2014.

6. Hvad skal LGBT Danmark deltage i. LL ønsker ikke at lave regler for gruppers deltagelse i aktiviteter, men
opfordre til at LL informeres om ud af huset projekter inden afholdelse, og at deltagerne bruger deres sunde
kritiske sans.

7. LGBT Tænketank. Der kommer et oplæg til Landsmødet.

8. LGBT Danmark i pressen.
a. Pressedækning af LGBT Danmark og planligning af tiltag
b. Næste synspunkt i nyhedsmedierne (out and about) (alle)

9. Eventuelt.
Inventar i sekretariatet. Biblioteket opsætter reoler uden at informere og aftale noget med dem. Henrik Hynkemeier
taler med Biblioteket.
Dato for næste møde. Næste møde er tirsdag den 14/10- 2014. klokken 17.30. i sekretariatet.
Kommende generalforsamling i ungdom, den 27/9- 2014. Indkaldelserne er udsendt.
10. Evaluering.
Referent
Frederik V. Hansen.

