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Referat 

Udvalget for mangfoldighed og ligestilling 
23-10-2018 17:00 

23-10-2018 19:00 

Dato: 

Tid: 

Sted: 

23. oktober 2018 

17:00 - 19:00 

DOKK1 VIP Lokalet 

Deltagere:   

Susanne Hoeck  

Kirsten Blåbjerg Pedersen  

Mette Hvid Johannesen  

Olaf Vollmer  

Lene Hartig Danielsen  

Heidi Bank  

Mette Bjerre  

Lone Norlander Smith  

Didde Margrethe Lønne  

Mads Hedelund  

  
 

Afbud: Thune Korsager; Ole Ibsen  

  

   

Fraværende:   

   

Bemærk: Mødet afholdes på DOKK1. Vi mødes ved receptionen i stueetagen kl. 

16:50. Der serveres en let aftensmad.  
 

 

1   Godkendelse af referat fra sidste møde 
 Referatet blev godkendt.  
 

Der var dog nogen, som ikke deltog i sidste udvalgsmøde, og som derfor gerne ville have 
mulighed for at kommentere på venskabsbykonferencen. Der blev stillet spørgsmålstegn 

ved effekten af studieturen ift. ressourceforbrug. Stinne orienterede om, at Bergen – som 
er arrangører af næste venskabsbykonference i 2020 – allerede nu har inviteret til dialog 
omkring indhold på næste konference, hvilket er positivt da vi så kan være med til at 

bestemme et indhold som svarer til udvalgets fokusområde (hvilket er kutyme men 
hvilket Turku ikke gjorde i år).  

 
Det blev besluttet, at vende omfanget af deltagelse i forpersonskabet, og sætte det på 

dagsordenen på et udvalgsmøde ca. et halvt år inden næste konference.  
 
2   Drøfte forslag til debat og arrangementer vedr. hatecrime (præsenteres af 

arbejdsgruppen) (17:05-17:55) 



Side 2 

 Arbejdsgruppen som består af Didde, Mads, Mette B, Ole og Stinne havde udarbejdet 6 
forslag til arrangementer, som udvalget blev bedt om at kvalificere. Det foregik ved 

gruppedrøftelser og opfølgning i plenum.  
 
Det blev besluttet at arbejdsgruppen ikke skal arbejde videre med Classic Race for at 

begrænse ressourceforbruget. Desuden blev arbejdsgruppen bedt om at være varsomme 
med at blande religion ind i arbejdet.  

 
Arbejdsgruppen arbejder videre med de forskellige forslag og kommentarer, og vil 
løbende orientere udvalget og inddrage udvalget ift. relevante drøftelser og beslutninger.  

 
Kommentarerne er i dokumentet til punktet.   

 
3   Indspark fra Susanne Hoeck med forslag til aktiviteter og arrangementer ift. 
”mod til rummelighed” (17:55-18:05) 

 Susanne tilbød at varetage kommunikation- og formidlingsopgaver i forbindelse med 
aktuelle dagsordner og arrangementer, i det omfang hun har tid, og det falder naturligt i 

forhold til hendes øvrige fokusområder.  
 
4   Drøfte sekretariatets første forslag til effektevaluering af Udvalgets arbejde 

(18:05-18:20) 
På grund af manglende tid blev punktet udsat til næste møde. 

  
5   Orientering om status på LGBT+huset (18:20-18:30) 
 Lone orienterede om, at hun havde gjort, hvad hun kunne under budgetforliget for at få 

afsat midler til et LGBT-hus, og at hun var skuffet over, at det ikke lykkes. 
  

Stinne og Didde orienterede om, at Kulturforvaltningen ved Pia Buchardt arbejdere 
videre med en midlertidig placering af LGBT+huset på Tage Hansens Gade. Didde, Stinne 

og Tine (fra LGBT+husets støtteforening) arbejder videre med at fundraise til huset, og 
særligt til en sundhedsindsats i huset og en huskoordinator. 
  

Desuden har sekretariatet for Udvalget for mangfoldighed og ligestilling være 
behjælpelige med at etablere et samarbejde mellem LGBT+støtteforeningen og 

Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg i forhold til en eventuel placering af 
LGBT+huset i et eventuelt sundheds- og frivillighedshus på Carl Blochs Gade. Hvis det 
bliver opført, vil det først stå klart om et par år.  

 
Heidi stillede spørgsmål ved, om udvalget har drøftet LGBT+husets visionsplan. Det var 

der usikkerhed omkring. Sekretariatet følger op på spørgsmålet.  
  
6   Drøfte om der skal laves en byrådsindstilling om kønsneutrale/tilgængelige 

toiletter ved kommunalt nybyggeri (18:30-18:45) 
Det blev besluttet, at sekretariatet for udvalget for mangfoldighed og ligestilling skal tage 

kontakt til Teknik og Miljø og drøfte forslaget og herefter vende tilbage til udvalget.  
  



Side 3 

7   Nedsætte en arbejdsgruppe som planlægger mødet med FællesMedUdvalget 
den 19.6.18 (18:45-18:50) 

Mette H tilbød at sidde i arbejdsgruppen. Der blev efterspurgt en ramme for 
forventningerne til arbejdsgruppen, før medlemmerne ønskede at takke ja til at sidde i 
arbejdsgruppen. Sekretariatet udarbejder en ramme, som præsenteres på næste 

udvalgsmøde.  
 

 
8   Orientering om mødetidspunkter for 1. og 2. kvartal 2019. (18:50-18:55) 
Der er flere medlemmer, som ikke kan på de foreslået mødetidspunkter. Stinne tilbød at 

lave en Doodle og ud fra den udarbejde nye mødetidspunkter i 1. og 2. kvartal 2019. 
 

9   Kommunikation – er der noget der skal kommunikeres om (internt og 
eksternt) (18:55-19) 
Mads orienterer om, at Gbar, Skolegade 28, har et arrangement: ”Trans – fortællinger og 

debat” den 15.11 kl. 18:30. oktober 2018 
 

Desuden efterspurgte Lene opmærksomhed på, hvad udvalget arbejder med på 
intranettet. 
 

 


