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PROGRAM
Kl. 12.00: Velkomst
Kl. 12.15: Ordinært landsmøde med dagsorden som ordinært landsmøde jfr. vedtægterne
Kl. 18.00: Landsmødet slutter

Landsmødet finder sted i Aidsfondet, Vestergade 18E, 3. th., 1456 København K
Der vil være te og kaffe til mødet. øl og vand kan købes.

DAGSORDEN
Dagsordenen for landsmødet følger vedtægternes § 4 stk. 2
1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere.
2. Beretning.
3. Godkendelse af landsforeningens reviderede årsregnskab samt forelæggelse af halvårsregnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Fremtidigt arbejde.
6. Godkendelse at landsforeningens budget.
7. Valg til Landsledelsen.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.
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FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN FOR LANDSMØDET 24. NOVEMBER 2018
•
•

•
•

•
•

•

•
•

•

•

Landsmødet indledes af generalsekretær Henrik Hynkemejer, som tillige leder valget af
dirigent.
Dirigenten påser, at forhandlingerne fremmes, og at god parlamentarisk orden opretholdes, herunder at der kun tales fra talerstolen. Deltagerne på landsmødet skal efterkomme dirigentens afgørelser.
Landsmødets talerstol er forbeholdt foreningens medlemmer.
Dirigenten kan tillade, at eventuelle af landsledelsen indbudte gæster får ordet til korte
bemærkninger. Dirigenten kan dog fratage gæsten ordet, såfremt dirigenten skønner, at
tilhøreren påbegynder eller engagerer sig i en større eller længerevarende debat.
Forslag og ændringsforslag skal indleveres skriftligt og være undertegnet med forslagsstillerens navn.
Er der stillet flere forslag til samme sag, afgør dirigenten, i hvilken rækkefølge forslag og
ændringsforslag sættes under afstemning. Hvor forslagene er sideordnede, dvs. ikke
udelukker hinanden med bortfald til følge, sættes det først fremsatte til afstemning først.
Skønner dirigenten, at holdningen til forslaget er afklaret, forespørger dirigenten, om der
ønskes afstemning. Såfremt dette ikke er tilfældet, erklæres forslaget, efter en kort
pause, for vedtaget/forkastet uden afstemning.
Det er dirigentens opgave forud for enhver afstemning at klargøre konsekvenserne af en
afstemningsrækkefølge og af et afstemningsresultat.
Kandidater til alle Landsledelsens poster kan opstilles frem til behandlingen af punktet
valg til Landsledelsen. Såfremt en opstillet kandidat ikke er til stede ved afstemningen,
skal der foreligge en underskrevet erklæring fra vedkommende.
Der kan ikke ved kandidatopstillinger træffes forhåndsaftaler, som begrænser deltagernes handlefrihed, dvs. listevalg og/eller forhåndssikring af forskellige interessegrupperinger.
Ved valg til Landsledelsen foretages valg af forperson og generalsekretær således:
o Opstilles kun én kandidat, forespørger dirigenten landsmødet, om der er opbakning til kandidaten jf. vedtægternes bestemmelser. Er dette tilfældet betragtes
kandidaten som valgt uden afstemning. Vurderer dirigenten, at der ikke er tilstrækkelig opbakning til kandidaten, skal der gennemføres en afstemning.
o Opstilles flere kandidater vælges den, der ved første afstemning opnår flest stemmer, dog mindst 20 % af de afgivne stemmer er valgt.
o Opnår ingen ved første afstemning flere stemmer end de øvrige kandidater, foretages en bunden afstemning mellem de to, der fik flest stemmer. Den, som herefter opnår flertal af de afgivne stemmer, dog mindst 20 % af de afgivne stemmer,
er valgt.
o Herefter vælges de resterende Landsledelsesmedlemmer således, at Landsledelsen omfatter i alt 9 personer. Såfremt der ikke er nok kandidater, der modtager
mindst 20 % af de afgivne stemmer foretages en afstemning mere blandt de kandidater, der ikke fik mindst 20 % af stemmerne. Er der stadig ikke nok kandidater,
der efter anden afstemning har modtaget mindst 20 % af de afgivne stemmer, betragtes de tilbageværende pladser som tomme.
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INDKOMNE FORSLAG
Der er ikke indkommet nogle forslag.

FORSLAG TIL KONTINGENTSATSER
Ordinært medlemskab af LGBT Danmark
Landsforeningens andel
1 års medlemskab for personer over 25 men under 30, eller på overførelsesindkomst, det være
sig dagpenge, folkepension, efterløn eller kontanthjælp:
275,-*
1 års medlemskab for personer over 30 år:

450,-

½ års medlemskab for personer over 30 år:

300,-

1 års medlemskab for personer under 25 år:

0,-

½ års medlemskab for personer under 25 år:

0,-

Støttemedlemskaber af LGBT Danmark
For enkeltpersoner: 200,- årligt (giver ikke valg- og stemmeret).
Foreningsmedlemskab: 750,- årligt (giver ikke valg- og stemmeret).
For virksomheder: 1.500,- årligt (giver ikke valg- og stemmeret).
Kampagnemedlemskaber
Et kampagnemedlemskab udbydes til enkeltpersoner i forbindelse med tidsbegrænsede begivenheder eller events (f.eks. under Copenhagen Pride), og giver et medlemskab af LGBT Danmark for en begrænset periode. Kampagnemedlemskabet giver de samme rettigheder som et
almindeligt medlemskab.
Et kampagnemedlemskab koster 100,- og giver et kvartalsmedlemskab af LGBT Danmark. I forbindelse med kampagnemedlemskabets udløb opfordres medlemmet til at blive helårsmedlem til
den givne sats.

*Kontingentet kræver, at personen har oplyst mailadresse til brug for indkaldelse til landsmøde
mm. Samt betaler via PBS. Såfremt medlemmet ikke tilmelder sig PBS, omdannes medlemsskabet til et standard halvårsmedlemsskab i LGBT Danmark efter seks måneder.

Forslagsstiller: Landsledelsen, 5. november 2018
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FREMTIDIGT ARBEJDE
Organisationsudvikling
Med ansættelsen af en ny sekretariatschef, Birgitte Munck Eriksen, i november 2018 trådte
LGBT Danmark ind i en ny epoke. Vi har kæmpet en brav kamp for at finde de midler, der skulle
til, for at vi kunne opruste på sekretariatet, hvorfor nyheden om driftstilskuddet over satspuljen
faldt på et tørt sted. Med de nye driftsmidler kan vi forankre driften af sekretariatet og tilbyde vores ansatte bedre forhold og en nærværende ledelse med mere tid til at prioritere projekter såvel
som medarbejdere.
Oprustningen på sekretariatet betyder desuden, at vi kan udvikle på en række områder udover
foreningens daglige drift. Det er landsledelsens ønske at formalisere et meget tættere samarbejde med de andre organisationer i miljøet, så vi i højere grad end hidtil kan have glæde af hinanden, når der skal søges midler, arrangeres begivenheder og føres kampagne. Det er landsledelsens opfattelse at et tættere samarbejde kommer hele miljøet til gode, og det er landsledelsens ambition, at foreningen skal gå forrest og facilitere gode fora for samarbejde, som styrker
alle de samarbejdende organisationer.
Med en styrkelse af foreningens samarbejdsforbindelser udadtil skylder vi samtidig hinanden at
undersøge, hvorvidt vi indadtil har den mest hensigtsmæssige organisering, der både sikrer, at
frivillige trives og føler sig værdsat, og at vi kan agere som en professionel og moderne civilsamfundsorganisation i den politiske arena.
Endelig skal vi sikre, at foreningens grundsten – visioner og vedtægter - modsvarer den virkelighed, som foreningen er en del af i dag. Begge dokumenter bør være letlæselige og brugbare
retningslinjer for foreningens arbejde, som sikrer gennemsigtighed, ansvarsfuldhed og demokrati
i foreningens forretningsgange. Landsledelsen ønsker derfor i løbet af 2019 at påbegynde et arbejde med at opdatere foreningens vedtægter. Arbejdet skal forankres bredest muligt i foreningen, og skal sigte mod at fremsætte visionsoplæg og vedtægtsændringsforslag på landsmødet i
København i 2020.
En landsdækkende organisation
I det kommende år vil vi fortsat forfølge ambition om at blive en landsdækkende organisation.
Med vores nye projekt Forøgelse Af Regnbuepersoners Trivsel (FART) finansieret af regeringens handlingsplan, vil vi etablere et nationalt dækkende rådgivningstilbud, der skal sikre, at
man har adgang til rådgivning og netværk, uanset hvor i landet man bor. Vi vil med udgangspunkt i projektet opkvalificere frivillige, der kan sikre lokal forankring, og på sigt vokse sig stærke
nok til at blive reelle lokalforeninger, så vi sikrer at der også findes gode LGBT-miljøer uden for
de store byer.
Derudover vil vi fortsat støtte lokale initiativer, eksempelvis idéen om at etablere et LGBT-hus i
Aarhus, ligesom AURA fortsat vokser og skaber fællesskaber for unge over hele landet.
LGBT Danmarks lokalesituation
Aktivitetsniveauet i foreningens lokaler er stadigt stigende. Både som et resultat af øgede aktiviteter i vores sociale og politiske grupper såvel som vores projekters aktiviteter og foreningens
ansatte.
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Vi vil derfor også fremadrettet fortsætte vores indsats med at lede efter nye, større og mere moderne lokaler, der både kan rumme foreningens øgede aktivitetsniveau såvel som at yde ordentlige og tidssvarende adgangsforhold.
Processen koordineres mellem Landsledelsen, LGBT+ Ungdom og de ansatte. Tanken er, at
LGBT Danmark fortsat skal have egne lokaler, men muligheden for et eventuelt bofælleskab
med andre LGBT+-organisationer, eller organisationer inden for det humanitære eller lignende
områder, kan heller ikke på forhånd udelukkes, hvis det vurderes at give mening.
Foreningens budget for 2019 afspejler allerede processen omkring en flytning.
Finansiering
Landsledelsen skal også i det kommende år sammen med sekretariatet arbejde for at fastholde
en god og sund økonomi i LGBT Danmark, særligt med fokus på en udvidelse af LGBT Danmarks medlemsskare og projektportefølje.
I 2019 skal der sættes øget fokus på samarbejde med fonde og donorer for at styrke vores arbejde både i Danmark og i udlandet.
Et bedre sted for frivillige
De frivillige er rygmarven i foreningen, og sådan skal det blive ved med at være. Vi er i Landsledelsen blevet opmærksomme på, at det for mange er uklart, hvordan man kan blive en del af foreningens frivillige, og hvilke rammer man kan arbejde under, når man er aktivist. Vi har derfor
valgt, at der skal sættes yderligere fokus på udviklingen af en frivillighåndbog, som skal være en
rettesnor for de frivillige i foreningen. På den måde ved frivillige, hvad der forventes af dem, og
hvor de kan få den hjælp og vejledning, de har brug for. Arbejdet er allerede påbegyndt i landsledelsen i 2018, men en sådan manual kan dog ikke udvikles af en ledelse alene, og vi tager
derfor initiativ til at afholde en frivillig workshop, hvor vi i fællesskab udvikler rammen for frivillighed i LGBT Danmark, så de kommende frivillige kan føle sig taget godt imod og så de nuværende frivillige kan arbejde ud fra nogle klarere rammer.
Derudover søger vi inspiration i allerede eksisterende frivilligmanualer fra andre landes LGBTorganisationer.
Det er vigtigt, at vi understøtter vores frivillige, så der er de bedst mulige rammer for at være frivillig hos os, samtidig med at vores frivillige har mulighed for at udvikle og dygtiggøre sig.
Nordisk samarbejde
På Ilga Europe konferencen i 2018, blev de første skridt til et fælles nordisk samarbejde mellem
de nordiske LGBT+ organisationer taget. Det er landsledelsens ambition at styrke og udvikle
dette samarbejde i 2019 med henblik på erfaringsudveksling, fælles projekter og politisk samarbejde.
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VEDTÆGTER FOR LGBT DANMARK, LANDSFORENINGEN FOR BØSSER, LESBISKE, BISEKSUELLE OG TRANSPERSONER
Kapitel 1: Navn, hjemsted, formål og struktur
§1. Foreningens navn er “LGBT Danmark, landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og
transpersoner”.
Stk. 2. Landsforeningens hjemsted er, hvor landsforeningens sekretariat forefindes.
§2. Landsforeningens formål er at arbejde for bøssers, lesbiskes, biseksuelles og transpersoners politiske, sociale, kulturelle og arbejdsmarkedsmæssige ligestilling såvel nationalt som internationalt.
Stk. 2. Landsforeningens formål tilstræbes opfyldt gennem politisk, socialt, rådgivnings- og informationsarbejde.
§3. Som medlem af landsforeningen kan optages enhver, som sympatiserer med foreningens
formål.
Stk. 2. Landsforeningens medlemmer under 25 år er sammensluttet i ungdomsafdelingerne, jf.
§§ 21 – 22.
Stk. 3. Medlemmer under 25 år skal tilkendegive hvilken ungdomsafdeling vedkommende ønsker medlemskab af
Stk. 4. Bestemte medlemsgrupper kan være sammensluttet i særlige afdelinger, jf. kapitel 6.
Stk. 5. Alene foreningens medlemmer kan være aktive i foreningens arbejde.
Stk. 6. Alle møder i landsforeningen og af denne ejede selskaber er, bortset fra ved behandling
af personsager, åbne for landsforeningens medlemmer, som endvidere bortset fra personsager
har adgang til landsforeningens og selskabernes arkiver, bogholderi og regnskabsmateriale.
Stk. 7. Intet landsledelsesmedlem eller selskabsbestyrelsesmedlem kan beklæde lønnede hverv
i landsforeningen og selskaberne.
Stk. 8. Alle tillidshverv i landsforeningen er ulønnede.
Kapitel 2: Landsforeningen og landsmødet
§4. Landsmødet er landsforeningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinært landsmøde afholdes hvert år inden udgangen af november måned med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere.
2. Beretning.
3. Godkendelse af landsforeningens reviderede årsregnskab samt forelæggelse af halvårsregnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Fremtidigt arbejde.
6. Godkendelse at landsforeningens budget.
7. Valg til landsledelsen.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.
Stk. 3. Tid og sted for ordinært landsmøde samt angivelse af sidste frist for indgivelse af forslag
bekendtgøres til hvert enkelt medlem med mindst 6 ugers varsel. Forslag, der ønskes behandlet
på det ordinære landsmøde, skal være landsledelsen i hænde senest 4 uger før landsmødet.
Landsmødet afholdes skiftevis øst og vest for Storebælt.
Stk. 4. Endelig indkaldelse til ordinært landsmøde sker via LGBT Danmarks hjemmeside med
mindst 14 dages varsel og skal være bilagt foreningens beretning, forslag til forretningsorden for
landsmødet, indkomne forslag, forslag til fremtidigt arbejde, budgetter og en kommenteret gennemgang af landsforeningens reviderede årsregnskab samt halvårsregnskab.
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§5. Ekstraordinært landsmøde afholdes, når et flertal af landsledelsens medlemmer ønsker det,
eller når mindst 50 medlemmer skriftligt fremsætter krav herom til landsledelsen, ledsaget af en
til landsmødet motiveret dagsorden.
Stk. 2. Ekstraordinært landsmøde afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæringen. Indkaldelse sker skriftligt til hvert enkelt medlem med mindst 14 dages varsel og skal være vedlagt
en motiveret dagsorden.
§6. Et landsmøde er beslutningsdygtigt uanset de fremmødtes antal. Stemmeret har ethvert
medlem som, inden landsmødet begynder, har indbetalt kontingent eller er medlem af en associeret forening, jf. reglerne i § 25. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Stk. 2. Til landsmødebeslutninger kræves almindeligt stemmeflertal, til vedtægtsændringer og
beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom dog 2/3 majoritet at de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.
Stk. 3. Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst tre medlemmer forlanger det samt ved personvalg.
Kapitel 3: Landsledelsen
§7. Landsforeningen ledes af en landsledelse, som har følgende overordnede opgaver:
- Fremme af foreningens formål
- Udarbejdelse af foreningens strategi
- Påse, at alle organer i landsforeningen arbejder inden for foreningens vedtægter
- Realisering af landsforeningens politiske program, herunder fastlæggelse af hovedlinjerne af landsforeningens politiske arbejde.
- Etablering og drift af rådgivninger for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner.
- Fastlæggelse af rammerne for landsforeningens organisatoriske arbejde.
- Varetagelse af kontakten til eksterne medier i samarbejde med talspersonerne, jf. §9.
§8. Landsmødet vælger 9 medlemmer til landsledelsen for 2-årige perioder således, at 5 henholdsvis 4 afgår hvert andet år. Valgene sker efter reglerne i stk. 2-4 og har virkning fra efter afslutningen af det pågældende landsmøde frem til og med landsmødet 2 år senere.
Stk. 2. Valg til enhver post i LGBT Danmark kræver mindst 20 % af de afgivne stemmer. Er der
efter første valgrunde ikke tilstrækkeligt med kandidater, der har modtaget 20 % af de afgivne
stemmer foretages en valgrunde mere. Er der efter anden valgrunde stadig ikke et tilstrækkeligt
antal kandidater, der har modtaget mindst 20 % af de afgivne stemmer står pladserne tomme.
Stk. 3. Landsledelsen omfatter 3 medlemmer, som, såfremt de er på valg det pågældende år,
vælges først og særskilt blandt de opstillede kandidater, jf. stk. 4, og de allerede valgte medlemmer: forpersonen, der forestår foreningens repræsentative arbejde, generalsekretæren, der er
landsledelsens daglige leder, og den økonomiansvarlige. Vælges et allerede valgt medlem, hvis
valgperiode ikke udløber ved pågældende landsmøde, vælges pågældende for den resterende
periode. Dernæst vælges de øvrige medlemmer.
Stk. 4. Ethvert medlem kan kandidere til landsledelsen ved opstilling på landsmødet.
Stk. 5. Landsmødet vælger op til 2 suppleanter for 1-årige perioder. Såfremt et medlem af landsledelsen udtræder, indtræder suppleanterne i den valgte rækkefølge frem til det førstkommende
ordinære landsmøde.
Stk. 6. Hvis forpersonen, generalsekretæren, den økonomiansvarlige eller næstforpersonen afgår i valgperioden, konstituerer landsledelsen blandt sine medlemmer en ny forperson, generalsekretær, økonomiansvarlig eller næstforperson indtil førstkommende landsmøde.
Stk. 7. Den valgte landsledelse vælger på sit førstkommende møde i den nye samling en næstforperson af sin midte.
Stk. 8. Landsledelsen nedsætter et forretningsudvalg bestående af højst fire medlemmer, hvoraf
de to skal være generalsekretæren og den økonomiansvarlige. Forretningsudvalget må dog aldrig udgøre halvdelen eller mere af landsledelsen.
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§9. Landsledelsen udarbejder forretningsorden og nedsætter politiske udvalg til realisering af
landsforeningens formål og målene i det politiske program.
Stk. 2. Herudover kan landsledelsen nedsætte andre politiske udvalg samt de til arbejdets udførelse nødvendige udvalg, arbejdsgrupper eller lign. Landsledelsen kan endvidere nedsætte lokaludvalg, der koordinerer landsforeningens arbejde i geografisk afgrænsede områder.
Stk. 3. De politiske udvalg udpeger hver en talsperson som fungerer som landsforeningens talsperson på det pågældende område. Talspersonerne skal godkendes af landsledelsen.
Stk. 4. Ansvaret som personalechef for landsforeningens ansatte varetages af 2 medlemmer af
landsledelsen, hvoraf den ene skal være generalsekretæren eller den økonomiansvarlige.
Stk. 5. Landsledelsens dagsorden og referat skal gøres tilgængelige for medlemmerne.
§10. Landsledelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er til
stede, herunder generalsekretæren eller den økonomiansvarlige. Til beslutninger kræves almindeligt flertal. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
§11. Landsforeningen tegnes i retsforhold af to medlemmer af landsledelsen i forening, hvoraf
den ene skal være generalsekretæren eller den økonomiansvarlige.
Stk. 2. Landsledelsen kan meddele prokura, som aldrig kan være eneprokura.
Stk. 3. Enhver udbetaling skal godkendes af generalsekretæren, den økonomiansvarlige eller en
af disse hertil bemyndiget medarbejder.
§12. Landsledelsen skal sikre, at der gennem relevante medier orienteres såvel indadtil som udadtil om beslutninger og debatter i landsforeningen samt løbende orienteres om landsforeningens aktiviteter.
Stk. 2. Det overordnede ansvar for landsforeningens medier varetages af landsledelsen, der
vedtager en ledelsesstruktur for medierne, herunder landsforeningens internetmedier og blade.
§13. Landsforeningens arkiver, herunder modtagne privatarkiver, må ikke destrueres. Arkiverne
skal opbevares i henhold til landsforeningens arkivreglement.
§14. Landsledelsen er ansvarlig for, at det politiske program, hvori landsforeningens visioner og
aktuelle målsætninger uddybes og retningslinjer for fremme af landsforeningens formål angives,
løbende ajourføres i takt med landsmødets beslutninger. Landsforeningens politiske program
skal godkendes af landsmødet.
Kapitel 4: Økonomi
§15. Landsledelsen er ansvarlig for landsforeningens samlede økonomi.
Stk. 2. Landsledelsen udarbejder et budget for landsforeningen, som forelægges til godkendelse
på det ordinære landsmøde.
Stk. 3. Medlemskontingentet fastsættes på landsmødet.
Stk. 4. Landsmødet fastsætter den andel af kontingentet i ungdomsafdelingen og andre afdelinger, der afregnes til landsforeningen, og kan fastsætte særlige kontingentsatser for særligt afgrænsede medlemsgrupper, herunder for associerede foreninger, jf. § 25.
Stk. 5. Landsforeningens regnskab fremlægges til godkendelse i en kommenteret form på det
ordinære landsmøde.
§16. Tilskud, der modtages i forbindelse med projekter eller som er øremærkede til bestemte
formål skal henstå på en særskilt bankkonto og må kun anvendes til det angivne formål.
§17. Arv og gaver, som landsforeningen modtager under forudsætning af anvendelse til særlige
formål, skal anvendes til disse formål, jf. stk. 3-5. Hvis landsforeningen modtager arv og gaver
over 50.000 kr. uden forudsætning om anvendelse til særlige formål, skal landsledelsen inden 3
måneder fra modtagelsen træffe beslutning om anvendelsen.
Stk. 2. Landsledelsen fastsætter i alle tilfælde anbringelsen af modtagne arv og gaver.
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Stk. 3. Det årlige afkast, herunder evt. afdrag og indfrielse, optages i landsforeningens budget
og anvendes i henhold til formålet eller hensættes sammen med kapitalen.
Stk. 4. Kapitalen eller dele deraf kan anvendes i henhold til formålet efter beslutning med 2/3
flertal i landsledelsen og optagelse på landsforeningens budget.
Stk. 5. I særlige tilfælde kan landsmødet med 2/3 flertal beslutte, at kapitalen eller dele deraf
skal anvendes til andre formål end formålet, jf. stk. 1.
§18. Køb og salg samt pantsætning af fast ejendom kan kun ske, såfremt det godkendes af
landsledelsen med 2/3 flertal af den samlede landsledelse og vedtages af landsmødet efter reglen i § 6, stk. 2.
§19. Regnskabsåret er kalenderåret.
Stk. 2. Landsforeningens regnskaber revideres af en på landsmødet valgt statsautoriseret eller
registreret revisor.
§20. For landsforeningens forpligtelser hæfter alene landsforeningens formue.
Stk. 2. Kontante kassebeholdninger må ikke overstige et af landsledelsen fastsat beløb.
Kapitel 5: Ungdomsafdelingen i LGBT Danmark
§21. Ungdomsafdelingerne, jf. § 3, stk. 2, arbejder til fremme af og i overensstemmelse med
landsforeningens formål og medvirker til at realisere de i det politiske program erklærede mål for
foreningens arbejde.
Stk. 2. Ungdomsafdelingernes vedtægter fastsættes på afdelingens generalforsamling.
§22. Ungdomsafdelingerne har fuldt selvstyre inden for rammerne af nærværende vedtægter.
Stk. 2. Ungdomsafdelingernes bestyrelser er ansvarlige for afdelingernes aktiviteter og økonomi.
Kapitel 6: Afdelinger i LGBT Danmark
§23. Landsmødet kan beslutte oprettelse af afdelinger for bestemte grupper af medlemmer.
Stk. 2. Afdelingen arbejder til fremme af og i overensstemmelse med landsforeningens formål
og medvirker til at realisere de i det politiske program erklærede mål for foreningens arbejde.
Stk. 3. Afdelingens vedtægter fastsættes på afdelingens generalforsamling.
§24. Afdelingen har fuldt selvstyre inden for rammerne af nærværende vedtægter.
Stk. 2. Afdelingens bestyrelse er ansvarlig for afdelingens aktiviteter og økonomi.
Kapitel 7: Associerede foreninger
§25. Landsforeningen kan indgå associeringsaftale med en anden medlemsforening, der har formål og opgaver, der er sammenlignelige med landsforeningens. Associeringsaftalen indebærer,
at medlemmer af den associerede forening kan vælge at blive medlemmer af landsforeningen.
Stk. 2. Den associerede forening betaler kontingent som fastsat på landsmødet, jf. § 15, stk. 4,
for de medlemmer, der ønsker at være medlemmer af landsforeningen, og sender sammen med
kontingentbetalingen en liste over de pågældende medlemmer med navn og adresse til landsforeningen.
Stk. 3. Hvis en associeringsaftale ophører, løber medlemmernes medlemskab indtil næstfølgende kontingentperiode.
Kapitel 8: Eksklusion, opløsning mv.
§26. Medlemmer, der virker til skade for “LGBT Danmark, landsforeningen for bøsser, lesbiske,
biseksuelle og transpersoner”, kan ekskluderes på landsmødet med 2/3 majoritet, såfremt sagen
er optaget på dagsordenen.
Stk. 2. Medlemmet skal have lejlighed til at fremføre sine synspunkter.
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§27. Landsforeningen kan kun opløses, såfremt der ved skriftlig afstemning blandt alle medlemmer er 4/5 majoritet af de afgivne stemmer herfor.
Stk. 2. Ved opløsning tilfalder landsforeningens midler en humanitær organisation.
Stk. 3. Ved opløsning overdrages foreningens arkiver, herunder modtagne privatarkiver, til Rigsarkivet.
Kapitel 9: Ikrafttrædelsesbestemmelser
§28. De ændringer i hidtidige §§ 3, 9, 10, stk. 2, 11, stk. 2, 17, 18, 23, 24, 25 og 26, der er vedtaget på Landsmødet 2008, træder i kraft, når Københavnsafdelingen, Århusafdelingen og International afdeling har opløst sig som afdeling efter reglerne i afdelingernes vedtægter, dog senest
31. december 2008.
Stk. 2. I forbindelse med opløsningen af afdelingerne kan det på afdelingsgeneralforsamlingerne
besluttes, at hele eller dele af afdelingens egenkapital skal reserveres til bestemte formål efter
reglerne i § 18.
§29. Ændringer i hidtidige § 1, stk. 1, § 3 stk. 2, hidtidige § 4 udgår (hvorfor §-numrene ændres
således i de nye 2009-vedtægter: § 5 bliver til § 4, § 6 bliver til § 5 etc.), § 5 stk. 4, § 9 stk. 2, 3,
5 og 6, § 10 stk. 4, § 11 stk. 1, § 13 stk. 1, § 23 stk. 1 og 2, § 24 stk. 1 og 2 samt § 26 stk. 1.
Stk. 2. Ændringen i 2010 i § 8, stk. 1 og 2 træder i kraft straks efter vedtagelsen.
Vedtaget på landsmødet i Sønderborg den 14. maj 1995. Senest ændret på det ordinære landsmøde i København den 5. november 2016.
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REGNSKAB 1. HALVÅR 2018
Første halv år gav et mindre underskud på ca. 273.t kr. Underskuddet skyldes blandt omkostninger i forbindelse med 70-års jubilæet, intern uddannelse, strategiarbejde og kampagnemateriale
til styrkelse af forenings brand plus forudbetalte omkostninger til konferencer og kampagnebistand i andet halvår.
Samlet set er resultatet tilfredsstillende.
For helåret forventes et resultat på -150.000 som følge af de øgede omkostninger til investering i
organisationern, kampagne og 70-års jubilæum.

Resultatopgørelse
RESULTATOPGØRELSE
30-06-2018 1 halvår
Organisationen
samlet

30-06-2017 1 halvår

LGBT
Danmark

LGBT
Ungdom

LGBT
Ungdom Århus

Organisationen
samlet

LGBT
Danmark

LGBT
Ungdom

LGBT
Ungdom
Århus

INDTÆGTER
Kontingenter

214.995,00

199.125,00

12.630,00

Socialstyrelsen

197.960,23

197.960,23

0,00

3.240,00
0,00

214.490,00

199.850,00

165.767,24

165.767,24

12.420,00

2.220,00

98.059,42

40.000,00

58.059,42

0,00

67.700,00

67.700,00

0,00

1.696.365,72

1.658.337,12

38.028,60

0,00

2.801.274,90

2.750.994,20

50.280,70

0,00

41.968,37

8.186,31

33.782,06

0,00

7.100,00

6.300,00

800,00

3.895,60

3.895,60

0,00

0,00

2.281,60

781,60

1.500,00

6.764,85

6.264,85

500,00

8.444,65

4.744,65

0,00

-86.203,50

84.703,50

0,00
1.500,00

2.260.009,19

2.027.565,61

227.703,58

4.740,00

3.267.058,39

Omkostninger vedr. salg

-72.442,18

-72.442,18

0,00

0,00

Personaleomkostninger

-93.055,43

-55.231,83

-37.823,60

0,00

-234.870,29

-203.548,87

-31.321,42

0,00

-104.469,35

-94.214,71

-10.254,64

0,00

Tilskud
Projektmidler
Indsamling, donationer, støttemedlemskaber
Salgsindtægter
0 Diverse indtægter
Tilskud til administration fra Landsforening
INDTÆGTER I ALT

3.700,00
35.291,00

1.500,00

3.128.437,69

103.991,70

3.720,00

-25.956,70

-12.020,69

-2.400,07

-11.535,94

-154.674,28

-154.478,28

-196,00

0,00

-104.207,17

-95.173,18

-5.459,81

-3.574,18

-66.368,18

-27.862,17

-34.051,18

-4.454,83

UDGIFTER

1 PR-omkostninger
2 Frivilligomkostninger
Tilskud til Ungdomsafdeling
3 Lokaleomkostninger
4 Kontorhold og administration

0,00

-36.791,00

-191.357,66

-92.262,08

-99.095,58

0,00

-192.771,40

-113.664,87

-79.106,53

-278.563,88

-245.048,68

-33.515,20

0,00

-275.180,19

-248.672,06

-26.119,09

Projektomkostninger

-1.558.757,36

-1.557.007,36

-1.750,00

0,00

-2.515.193,47 -2.464.912,77

-50.280,70

UDGIFTER I ALT

-2.533.516,15

-2.319.755,71

-213.760,44

0,00

-3.334.351,39 -3.153.575,02

-273.506,96

13.943,14
0,00

4.740,00
0,00

-67.293,00

-16,43

-292.190,10
-16,43

-273.523,39

-292.206,53

13.943,14

4.740,00

Resultat før renter
Renter
ÅRETS RESULTAT

Tilskud fra én afdeling til en anden - giver hverken udgift eller indtægt i foreningen samlet set.
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-389,04

-197.613,38

-19.953,99

0,00

-25.137,33
0,00

-93.621,68
0,00

-16.233,99
0,00

-67.293,00

-25.137,33

-93.621,68

-16.233,99

Balance
BALANCE

30-06-2018
Organisationen
samlet

30-06-2017
LGBT
Danmark

LGBT
Ungdom

LGBT
Ungdom
Århus

Organisationen
samlet

LGBT
Danmark

120.520,61

120.520,61

LGBT
Ungdom

LGBT
Ungdom
Århus

AKTIVER
Deposita, lokaleleje
Diverse debitorer

129.569,99

129.569,99

673.806,90

668.446,90

4.400,00

960,00

45.805,00

41.495,00

4.310,00

0,00

0,00

0,00

0,00

570.584,00

484.105,68

86.478,32

101.083,55

101.083,55
5.171,14

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

11.408,23

11.408,23

0,00
0,00

Projektmidler hos eksterne partnere
Projektmidler tilgode hos Donorer
Forudbetalinger
Mellemregning LF / Afdelinger

5.171,14

4.533,12

Varelager

30.947,00
0,00
6.815.359,02 6.509.933,85 300.892,05
0,00
0,00
0,00

AKTIVER I ALT

7.724.990,60 7.445.152,43 305.292,05

Likvide beholdninger

0,00

0,00
180.103,57

0,00

155.033,39
3.349.053,95 3.168.950,38
0,00
0,00

5.493,12

4.097.371,79 3.981.513,29

270.891,89

0,00
0,00

PASSIVER
5

Egenkapital
Ikke forbr. projektmidler + tilskud

757.991,18

Andre hensættelser

4.740,00

2.357,50

1.501,00

0,00

30.193,88

Div. kreditorer

159.487,98

157.126,81

2.361,17

Skyldige omkostninger

375.402,81

375.402,81

0,00

0,00

7.724.990,60 7.445.152,43 305.292,05

5.493,12

PASSIVER I ALT

0,00

0,00

0,00

Sikkerhedsstillelser og andre forpligtelser
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744.569,17

0,00

108.357,50
0,00

3.858,50

2.357,50

1.501,00

0,00

155.033,39

79.850,09

79.850,09

0,00

396.897,59

390.897,59

6.000,00

4.097.371,79 3.981.513,29

270.891,89

753,12

Gæld mellem afdelinger - regnes ikke med i foreningens samlede balance.
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852.926,67

2.763.838,94 2.763.838,94

3.858,50

Mellemregning LF / Afdelinger
6

584.580,85 168.670,33

6.428.250,13 6.325.684,46 102.565,67

0,00

Noter til resultatopgørelse for LGBT DANMARK
NOTER
30-06-2018 1 halvår
LGBT
Danmark
1

0,00

10.000,00

5.459,81

0,00

17.063,13

0,00

85.173,18

0,00

3.574,18

203.548,87

31.321,42

0,00

95.173,18

5.459,81

3.574,18

16.141,69
78.073,02

9.210,24
1.044,40

0,00
0,00

23.681,25
4.180,92

-1.462,16
35.513,34

496,57
3.958,26

94.214,71

10.254,64

0,00

27.862,17

34.051,18

4.454,83

85.329,17

85.329,17

82.322,54

75.326,54

6.932,91

13.766,41

31.342,33

3.779,99

92.262,08

99.095,58

113.664,87

79.106,53

Kontorartikler, kopiafgift og papir

8.022,67

891,41

10.466,27

1.168,71

Leasingafgift Kopimaskine

6.426,90

714,10

3.101,40

344,60

30.706,20
32.384,25

4.621,96

0,00

3.598,25

0,00

28.260,14
39.975,00

4.428,46
9.658,80

0,00

132.317,20

1.900,00

16.307,38

8.118,52

Frivilligomkostninger
Frivilligpleje, -arragementer og møder

Lokaleomkostninger
Inventar, reparation, vedligehold og rengøring

Revision

0,00

0,00

112.414,50

12.675,50

Forsikringer

21.247,63

Abonnementer og kontingenter

33.846,53

8.345,87
2.668,11

0,00

18.244,67

500,00

389,04

245.048,68

33.515,20

0,00

248.672,06

26.119,09

389,04

Egenkapital primo

876.787,38

154.727,19

0,00

785.940,16

134.279,18

Periodens resultat

-292.206,53

13.943,14

4.740,00

-41.370,99

-25.921,68

584.580,85

168.670,33

4.740,00

744.569,17

108.357,50

Regnskabsassistance

Egenkapital

0,00

Skyldige omkostninger
Skyldig revision
Skyldig moms, skat, feriepenge, social sikring mm.
Skyldige lønninger
Periodiserede omkostninger
Nøgledeposita

7

0,00

Kontorhold og administration

IT og øvrige udgifter

6

LGBT
Ungdom
Århus

14.258,29

Udgifter til lokaler og opbevaring

5

LGBT
Ungdom

24.112,37

Konferencer, rejseomkostninger og frivilliguddannelse

4

LGBT
Danmark

179.436,50

Øvrige PR-udgifter

3

LGBT
Ungdom

PR-omkostninger
Annoncer og sponsorater

2

30-06-2017 1 halvår
LGBT
Ungdom
Århus

0,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

0

343.737,81

0,00

0,00

360.847,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
31.665,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
30.050,00

375.402,81

0,00

0,00

390.897,59

6.000,00

0,00
0,00

Sikkerhedsstillelser og andre forpligtelser
Foreningen har indgået lejeaftale for en multifunktionsmaskine med følgende hæftelse:
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15.120,00

BUDGET 2019
LGBT Danmark
INDTÆGTER

Kontingenter

450.000

Tips og Lotto - driftstilskud

395.920

Kommunale tilskud

37.500

§18-tilskud - driftstilskud

75.000

Projekter

Private projektmidler
Offentlige projektmidler

1.500.000

LGBT Ungdom
Aarhus
5.000

LGBT+ Ungdom

Total

22.500

477.500
395.920

7.500

150.000

195.000

275.000

350.000

3.594.242

3.594.242

2.566.657

4.066.657

Landsindsamling og donationer

75.000

2.000

Støttemedlemskaber

15.000

1.000

2.500

18.500

Salg, momspligtigt

93.000

3.000

25.000

121.000

Salg, momsfritaget

10.000

10.000

297.301

297.301

Diverse indtægter, momsfritaget
Internt tilskud fra LF
INDTÆGTER Total

2.948.721

6.435.899

77.000

5.000

119.408

124.408

23.500

319.408

9.727.527

-5.000

-10.100

-154.500

-30.000

-2.852.732

OMKOSTNINGER
Omkostninger vedr. salg

-139.400

Personaleomkostninger

-1.068.938

-1.753.795

PR

-133.000

-60.500

-3.000

0

-196.500

Arrangementer

-288.000

0

-7.400

-28.000

-323.400

-421.000

-60.500

-10.400

-28.000

-519.900

-85.600

-21.000

-3.700

-110.300

PR og synlighed

PR og synlighed Total
Frivilligomkostninger

Frivilligpleje og -arragementer
Tilskud til Ungdomsafdeling
Frivilliguddannelse
Konferencer

-124.408

-124.408

-50.000

-2.500
-5.000

-65.000

-117.000

-49.520

-6.100

-3.250

-175.870

Frivilligomkostninger Total

-437.008

-70.520

-6.100

-14.450

-528.078

Lokaler og inventar

-325.500

-102.000

-6.000

-382.500

-816.000

Kontorhold og administration

-638.125

-136.884

-1.000

-41.995

-818.004

Møder og Rejseomkostninger

-60.000

-52.500

Særlige projekt-aktiviteter
OMKOSTNINGER Total
Hovedtotal

-4.312.200

-4.312.200

-3.029.970

-6.435.899

-28.500

-507.045

-10.001.414

-81.249

0

-5.000

-187.638

-273.887

Likviditeten i forbindelse med foreningen styres således, at projektmidler udbetales fra donorer forud for
afholdelse af omkostninger, således LGBT Danmarks likviditet ikke påvirkes. Projektmidler anbringes på
særskilte konti jf. vedtægternes bestemmelser.
Underskud forventes inddækket via den opsparede egenkapital.
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