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Erklæring for anvendelse af indsamlede
midler i LGBT Asyl 2017

6. februar 2020

LGBT Asylum indsamlede i 2017 økonomiske midler til foreningen vha.
indsamlingsbøsser og salg af t-shirts i samarbejde med designer Peter Nielsen.
Der blev indsamlet 44.990 kr. i 2017.
Pengene blev anvendt senere end forventet i erklæring til Indsamlingsnævnet a
20. oktober 2018. Pengene er anvendt til direkte støtte af LGBT ASYLUMs
aktiviteter for både LGBT asylansøgere og flygtninge i Danmark:
1. Der er anvendt 9.635,98 kr. til afholdelse af forårs-camp for LGBT
Flygtninge. Formålet med campen var at styrke det psykosociale
fællesskab, som LGBT ASYLUM danner for LGBT flygtninge i Danmark.
Der blev afholdt en række workshops, som fokuserede på seksuel
sundhed og integrationsrelaterede emner. De indsamlede midler har
dækket udgifter til forplejning, til transport af målgruppen og slutrengøring
af kolonien. Andre udgifter til afholdelse af campen er dækket af en
bevilling fra den Obelske Familiefond.
2. Der er anvendt 32.364,00 kr. til afholdelse af sommer-camp for hele
LGBT ASYLUM, altså både LGBT asylansøgere, frivillige og flygtninge.
Formålet med campen var at styrke det psykosociale fællesskab, som
LGBT ASYLUM danner for LGBT asylansøgere og flygtninge i Danmark.
Der blev afholdt en række workshops, der fokuserede på positiv
identitetsdannelse, transkønnet og normer omkring køn og styrkelse af
netværk og sikkerhed omkring de svageste medlemmer af LGBT
ASYLUM. De indsamlede midler har dækket udgifter transport af
målgruppen og leje af sommer kolonien. Andre udgifter til afholdelse af
campen er dækket af en bevilling fra den Obelske Familiefond.

OM LGBT ASYLUM
LGBT Asylum er en gruppe af LGBT-personer - asylansøgere, flygtninge, danske statsborgere og personer
med ophold i Danmark. LGBT Asylum arbejder for LGBT-personers rettigheder i det danske asylsystem og
for LGBT-flygtninges rettigheder i Danmark. LGBT Asylum giver social og juridisk støtte til LGBTasylansøgere såvel som til LGBT-flygtninge, der har fået asyl og opholdstilladelse i Danmark.

3. Direkte støtte til afviste LGBT asylansøgere
Der er anvendt 2.989,00 kr. til direkte støtte til asylansøgere i særligt
prekære situationer. Der udbetalt kontant støtte til asylansøgere, som er
blevet deporteret til deres oprindelsesland. Og der er blevet købt telefoncredit og tøj til asylansøgere, som har været placeret i Ellebæk
asylcenter.
Der er ikke anvendt indsamlede penge på administration.

Med venlig hilsen

Michael Nebeling Petersen
Kasserer og bestyrelsesmedlem, LGBT ASYLUM.

Der er vedlagt følgende bilag:
1. Regnskab for indsamlede midler
2. Regnskab fra designer Peter Jensen for salg af t-shirts og
totenbags
3. Regnskab for udgifterne

OM LGBT ASYLUM
LGBT Asylum er en gruppe af LGBT-personer - asylansøgere, flygtninge, danske statsborgere og personer
med ophold i Danmark. LGBT Asylum arbejder for LGBT-personers rettigheder i det danske asylsystem og
for LGBT-flygtninges rettigheder i Danmark. LGBT Asylum giver social og juridisk støtte til LGBTasylansøgere såvel som til LGBT-flygtninge, der har fået asyl og opholdstilladelse i Danmark.

BILAG 1
Regnskab for indsamling 2017, LGBT Asylum
Overskud for salg af t-shirts:
Indsamlet via raslebøsser:

38.400,00 kr. (se bilag 2)
6.590,00 kr.

Total indtægt:

44.990,00 kr.

Udgifter:
Leje af camp okt. 2018 *
Leje af camp nov. 2018 *
Transport til camps *
Forplejning *
Administration
Total udgift

8.000,00 kr.
8.000,00 kr.
17.000,00 kr.
11.990,00 kr.
0,00 kr.
44.990,00 kr.

* = estimerede udgifter. Camps afholdes hhv. oktober og november 2018.
Note: Der indsendes en erklæring til Indsamlingsnævnet primo 2019,
hvor anvendelsen af midlerne specificeres

BILAG 2
Udgifter
T-shirt, Tote bag, forsendelse

(2.916 Euro) 21.800,-

Indtægter
T-shirt 137x300
Totes bag 96x200

41.100,19.200,-

Ialt

60.200,-

Overskud (Ved udsolgt)

38.400,-

———————————————————————————————————————————
10 t-shirt og 10 tote bags er brugt til promotion, PJ-ansatte og gave til VDU.
Pris: 10 x €11 + 10 x €9 = €190 = 1420 kroner (inkluderet i udgifter)

BILAG 3
LGBT ASYLUM INDSAMLEDE MIDLER
Forårscamp 2019 for LGBT Refugees
29/03/2019 Transport til camp
31/03/2019 Transport til camp
31/03/2019 Transport til camp
29/03/2019 Transport til camp
31/03/2019 Transport til camp
29/03/2019 Transport til camp
30/03/2019 Transport til camp
28/03/2019 Transport til camp
29/03/2019 forplejning på camp
29/03/2019 forplejning på camp
31/03/2019 forplejning på camp
30/03/2019 forplejning på camp
30/03/2019 forplejning på camp
30/03/2019 forplejning på camp
29/03/2019 forplejning på camp
30/03/2019 forplejning på camp
30/03/2019 Rengøring af camp
Subtotal
Sommercamp 2019 for LGBT ASYLUM
12/07/2019 Transport til sommercamp
17/07/2019 Leje af koloni til sommercamp
02/04/2019 Depositum, leje af koloni
Subtotal
Støtte til afviste asylansøgere
22/11/2019 Mobil-credits til asylansøger indsat i Ellebæk
06/11/2019 Kontant støtte til Mikkel mohammed (advokatbistand)
10/10/2019 Kontant støtte til asylansøger inden hjemsendelse
28/06/2019 Tøj till asylansøger indsat i Ellebæk
Subtotal

TOTAL

174,00 kr.
1.506,85 kr.
160,56 kr.
200,00 kr.
504,00 kr.
262,00 kr.
234,95 kr.
330,00 kr.
556,50 kr.
395,35 kr.
1.058,10 kr.
228,10 kr.
257,55 kr.
392,65 kr.
1.576,02 kr.
399,35 kr.
1.400,00 kr.
9.635,98 kr.

20.000,00 kr.
11.364,00 kr.
1.000,00 kr.
32.364,00 kr.

90,00 kr.
1.500,00 kr.
1.200,00 kr.
199,00 kr.
2.989,00 kr.

44.988,98 kr.

