Referat af Landsledelsesmøde
Dato & tid: Mandag den 5. oktober, 2020, 17-20
Sted: Teams / Vestergade 18E
Deltagere:
Jackie Vesterhaab Kristensen (JVK), Anna Wandel-Petersen (AW), Ask Ulrich Petersen
(AUP), Jax Jakshøj (JJ), Mikkel Ray Christensen (MRC), Jesper Bigum (JB), Henrik Silvius (HS),
Susanne Branner Jespersen (SBJ), Casper Øhlers (CØ), Silje Ellehammer Munk (SEM)
Særligt indbudte: Mads Hvid (MH)
Afbud: JJ og JVK
Ordstyrer/mødeleder: SBJ
Referent: CØ

Tid

AGENDA
Emner

17 –
17:15

17:15
–
17:30

Formål
Orientering
Præsentation
Diskussion
Beslutning
Evaluering

Ansvarlig

Ref. 14/9-20

Velkomst & tjek ind
Formalia: Godkendelse af dagsorden. Valg af
referent og mødeleder. Godkendelse af referat
fra sidste møde.
Tjek ind: Dagsform pt.
Nyt fra sekretariatet
O
Økonomiassistent
Efter opsigelse fra Thomas (økonomiassistent)
er stillingen nu slået op.
En lille arv
Arv på 100.000 modtaget.
Moms 2015-2020
Aids Fondet har rådgivet om at lave splitmoms,
men det er der ikke blevet handlet på. Deloitte
har ikke gjort Sekretariatet opmærksom på
momsproblemerne. Der er nu afholdt møder
med Deloitte for at få afklaret
momsbetalingerne fra 2015-2020. Det er
potentielt 200.000 DKK.
Budget 2021
Budgettet vil blive baseret på den nuværende
bevilling på 1.5 mio. DKK på Finansloven. Det

Bilag

SBJ

17:30
–
17:45

forventes at budgettet skal laves om efter
Finanslovsforhandlingerne 2020.
Nyt fra Ungdom

CØ

Endelig aftale med Soundboks
Der er indgået en endelig aftale, og nu skal der
udarbejdes en kontrakt.
Deltagelse i Vinterpride
LGBT+ Ungdom deltager med to arrangementer
i Vinterpride arrangeret af Anna Harrit
(Ungdomsfrivilligkoordinator) og Nicolaj Laue
Juhl (Politisk Ansvarlig).
Spørgeskema
Der er modtaget over 1100 besvarelser på de
seneste fem dage udelukkende med brug af
SoMe-promovering.
Alkoholpolitik
Der er dialog på baggrund af LGBT+ Ungdoms
bestyrelsesmøde d. 30/09-2020: “Bestyrelsen
lægger op til, at LGBT+ Ungdoms
arrangementer afholdt på foreningens matrikel
skal være alkoholfrie. Tilstedeværelse af alkohol
ved foreningsarrangementer afholdt udenfor
foreningens matrikel skal godkendes af en ansat
evt. frivilligkoordinatoren. Når frivillige samles
privat kan foreningen ikke pålægge dem en
alkoholpolitik, men retningslinjer skrives i
frivillighåndbogen.”
Landsledelsen indstiller til den kommende
bestyrelse, at der skal udarbejdes en
normkritisk, differentieret og
tilgængelighedsfremmende alkoholpolitik.
LGBT+ Ungdoms aktiviteter forbliver alkoholfrie
frem til ny alkoholpolitik er udarbejdet.

17:45
–
18:05

Politisk organisering

MH
P

Opfølgning på politisk program
Det politiske program er blevet sendt ud til

•
•
•
•

B

Politisk
program
Skabelon for
kommissorier

Es'Gay
LUV Kalundborg
AIDS Fondet
Copenhagen 2021
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Copenhagen Pride
LGBT Asylum
Sabaah
LGBT Komitteen
Lambda
FSTB
TiD
LGBT+ Nordjylland
LGBT+ Huset
TransAktion

Der er kommet konkrete og gode
tilbagemeldinger. Der er blevet stillet spørgsmål
til, hvorvidt punkterne, der også indgår i
Regeringens udspil, skal blive i programmet.
Disse punkter bliver, da nogle af punkterne i
regeringens udspil først bliver stemt om i
Folketinget i 2022.
Forslag til organisering af politisk arbejde
(politiske udvalg, kommissorier)
Politisk konsulent lægger op til, at der oprettes
et Familieudvalg og Transudvalg. Landsledelsen
beslutter at oprettelsen af disse to udvalg
startes.
LGBT+ Ungdoms politisk ansvarlige opretter et
Ungdomspolitisk udvalg. Landsledelsen og
Ungdomsbestyrelsen beslutter at
Ungdomspolitisk udvalg oprettes og
understøttes af Politisk Ansvarlig, Nicolaj Laue
Juhl.
Udenrigsudvalg, Sundhedsudvalg, Bi-politisk
udvalg og Senior-politisk udvalg eksisterer, men
Politisk konsulent lægger op til, at de skal have
(opdateret) kommissorier. Landsledelsen
beslutter at der oprettes eller opdateres
kommissorier for disse udvalg.
Hadforbrydelsesudvalg, Arbejdsmarkedsudvalg
og Migrationspolitisk udvalg er ikke længere
eksisterende. Landsledelsen beslutter at disse
udvalg nedlukkes.
Landsledelsen beslutter at vedtægtsændringer
jf. bilag ved navn “Forslag til nedsættelse af
udvalg” indstilles til Landsmødet.
Landsledelsen beslutter at skabelonen til
kommissorier jf. bilag “Skabelon for
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kommissorier” bruges til udarbejdelsen af
udvalgenes kommissorier.

18:05
–
18:15

Ny hjemmeside + kommende
kommunikationsstrategi

P

MH

Bureauet, Alexis Mark, assisterer i processen
om en ny visuel identitet og hjemmeside. Det
bliver en proces med høringer og
medlemsinddragelse. Kommunikationsteamet
har beslutningsdygtighed vedrørende den
endelige visuelle identitet og hjemmeside.
18:15
–
18:45

Organiseringsmodeller

18:45
–
18:55

Kontingentfastsættelse 2021

18:55
–
19:05
19:05
–
19:15

B

SBJ

Lokalorganiser
ing

B

SBJ

Kontingent
2021

LUKKET PUNKT

B

SBJ

Vedtægtsændringer Landsmøde 2020

B

SBJ

3 mulige måder at være organiseret i LGBT+
Danmark på
Landsledelsen er meget imponeret over det
grundige stykke arbejde udført af
Frivilligkonsulenten. Landsledelsen beslutter at
vedtægtsændringerne ifbm.
Lokalorganiseringsmodellen jf. bilag
“Lokalorganisering 3 modeller” indstilles til
Landsmødet.

Forslag til nedsættelse/forenkling
Landsledelsen beslutter at Sekretariatschefen
fremsender yderligere information angående
kontingentnedsættelse over mail, og der tages
en beslutningen om indstilling af eventuelle
vedtægtsændringer til Landsmødet over mail.

Landsledelsen var ikke beslutningsdygtige på
dette tidspunkt af mødet. Sekretariatschefen
fremsender vedtægtsændringerne jf. bilag
“Øvrige forslag til vedtægtsændringer” over
mail, hvorefter der træffes beslutninger.

Øvrige forslag
til
vedtægtsændr
inger
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19:15
–
19:25

Corona

19:25
–
19:35

Henvendelse

19:35
–
20:00

Eventuelt og tak for i dag

P

SBJ

B

Alle

Sekretariatet har løbende dialog med
Frivilligledere angående afholdelse af
arrangementer. Sekretariatschefen sender en
påmindelse om retningslinjerne til alle
kernefrivillige.

Ny højskole – er det noget vi vil gå ind i?
Punktet rykkes til næste Landsledelsesmøde.

Henvendelse
+ konceptpapir

Generalforsamling: valg af unge medlemmer
LGBT+ Ungdom tager fat i CFSA og
Frivilligkonsulent.
Afholdelse af Landsmødet
Det kræver tilmelding at deltage fysisk og over
Teams. Pridens lokaler kan bruges, hvis der er
for mange fysiske tilmeldinger
Punkter til næste møde:
• Henvendelse: Ny højskole (Alle)
• Tilgængelighedsguide (HS)
• Digital deltagelse til Landsmøde (HS)
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