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Punkt 1: Godkendelse af referat (fast punkt) (16:00-16:05)

Referatet godkendes.

Lone Norlander Smith orienterede om svaret på læserbrevet vedr. kønsneutrale lyskryds.

Heidi gjorde opmærksom på, at rapport om LGBT+ personers syn på Aarhus omtales i læserbrevet, på trods
af at det på sidste udvalgsmøde blev besluttet, at afvente offentliggørelsen til udvalget har haft tid til at
drøfte resultaterne.

Punkt 2: Orientering om møde med den nye LGBT+bestyrelsen (16:05-16:10)

Per orienterede om mødet med LGBT+husets nye bestyrelse den 26.3.19, hvor samarbejdsaftalen,
fondsansøgninger og lokaler for LGBT+ huset blev drøftet. Der er forskellige ideer til, hvor midlerne kan
søges, samt diverse muligheder for LGBT+ huset, bl.a. i FO’s lokaler eller Tage-Hansens Gade (hvor der er
mulighed for at leje en selvstændig bygning med en årlig husleje på ca. 77.000kr inkl. el og vand).

Heidi spørger ind til konkrete muligheder for et selvstændigt hus/lokaler, og påpeger vigtigheden af at det
er vigtigt med en fast lokalitet for LGBT+ huset, da en eventuel flytning kan skabe forvirring (hvilket vil
være tilfældet med Tage-Hansens Gade).

De kommende budgetforhandlinger blev drøftet.

Punkt 3: Orientering om kønsneutrale toiletter når kommunen bygger nyt (16:10-16:20)



Per orienterer om, at der er en bevidsthed om at bygge kønsneutrale toiletter ved fremtidigt byggeri ved
de forskellige magistratsafdelinger.

Der er en dialog i Udvalget om, hvordan nuværende toiletter kan transformeres, så de tilgodeser LGBT+
personer, og hvordan fremtidige toiletter kan indrettes, så de ikke er traditionelt kønsopdelte.

Der er en bred enighed om, at man ved skiltning af toiletter, som f.eks. ”familierum” skal være
opmærksom på symbolikken og budskabet, man sender. På skiltet på et familie-omklædningsrum kan der
med fordel stå ”familie-omklædningsrum” i stedet for symboler af mand, kvinde og barn. Ligeledes bør
toiletter med skifteplads være kønsneutrale.

Punkt 4: Drøfte debatarrangementet "Er der plads til LGBT+personer i Aarhus" (16:20-16:40)

Stinne orienterer om, at arbejdsgruppen (Mads, Didde, Mette B og Stinne) mødtes for nylig, og er blevet
nødsaget til at udskyde debatarrangementet fra d. 20/5 til endnu ukendt dato grundet politiske
forhandlinger om skoletilbud i udsatte boligområder (red. det flyttes til den 4.6 kl. 17:00).

Der er bred enighed om, at debatarrangementet skal finde sted op til Aarhus Pride, hvis det er muligt, og
ellers må debatarrangementet ligge på den anden side af sommerferien.

Det foreslås, at debatarrangementet ikke kun bør omhandle LGBT+huset, da der også er fokus på Aarhus
som en god by generelt.

Herefter blev der arbejdet i grupper for at kvalificere de tre temaer i debatarrangementet.

Punkt 5: Drøfte arbejdsgruppens oplæg vedr. fælles møde mellem udvalget og FMU (16:40-16:55)

Mette Hvid orienterer om, arbejdsgruppens oplæg som er vedlagt som notat (Mette, Stinne og Didde
sidder i arbejdsgruppen). Udvalget godkender oplægget med det forslag at koble spørgsmålet i
trivselsmålingen til spørgsmålene om chikane.



Det drøftes, at der kan være fokus på den gode fortælling i filmen, som kan være en inspiration til andre.

Der er en drøftelse i Udvalget om, hvem der deltager i FMU-mødet, da der sidder mange i Udvalget. Stinne
foreslår, at der er en repræsentant for hver gruppe til FMU-mødet, og det aftales, at Stinne sender en
mødeinvitation til repræsentanterne.

Punkt 6: Drøfte eventuelle tiltag (inkl. kommunikation) ift. undersøgelsen "LGBT+personers syn på
Aarhus" (16:55-17:20)

Lone Norlander Smith spørger Udvalget om, hvordan Epinions rapport skal kommunikeres ud til
omverdenen, og efterspørger inputs hertil. Der er enighed i Udvalget om, at det skal gøres i forbindelse
med debatarrangementet, og at sekretariatet skal få hjælp hertil fra en kommunikationsmedarbejder i
kommunen. Susanne foreslår at fokusere på et eller to emner i stedet for at kommunikere om hele
rapporten, således vil der være større sandsynlighed for at det fanger flere personer.

Følgende forslag til temaer drøftes:

• Halvdelen har oplevet at være udsat for diskrimination og/eller hate crime
• 35% af dem, som ikke altid er åbne om deres seksualitet, undgår at være åbne for at undgå
diskrimination og fordomme

• Ensomhed er størst hos unge LGBT+personer. 69 % af de unge under 30 år er ofte eller engang
imellem alene, selvom de gerne ville være sammen med andre

• Også trivsel og livskvaliteten er dårligere hos de unge LGBT+personer. Kun 17%point af de unge under
30 år oplever at have en virkelig god trivsel og livskvalitet. Tilsvarende ligger de ældre aldersgrupper
på henholdsvis 31 til 32%point.

• Rapporten viser, at der er en udpræget efterspørgsel på flere LGBT+fællesskaber og særligt et LGBT+
hus

• 25%point har i deres møde med Aarhus Kommune oplevet, at deres kønsidentitet og/eller seksualitet
ikke er blevet anerkendt og det er særligt ved udfyldelses af spørgeskemaer, blanketter eller på
forældre- og børneintra.



Mads spørger, om han må dele undersøgelsen med LGBT+ husets bestyrelse. Det godkendes, dog med det
forbehold, at rapporten ikke deles med andre, da den endnu ikke er offentliggjort.

Punkt 7: Drøfte forslag til Udvalgets deltagelse i Talk Town med fokus på indsatsen "debat om mod til
rummelighed". (17:20-17:40)

Stinne orienterer om, at debatarrangement d. 28. september kan tage udgangspunkt i a la Shitstorm på P1
eller i en mere uformel karakter med et kaffebord eller samtalesalon med en mere styret dialog.

Udvalget er ikke enige om, hvorvidt udvalget skal deltage i Talk Town. Ressourcer, prioriteringer og
sammenhæng mellem Talk Towns fokus og Udvalgets fokus drøftes.

Der spørges ind til deltagergebyret. Udvalget beslutter, at deltagergebyret skal afklares, før der træffes et
valg på det næste Udvalgsmøde.

Det blev dog besluttet, at hvis udvalget deltager, bliver det med en form for åben kaffe-bord hvor
udvalgsmedlemmerne og deltagere til arrangementet kan få sig en snak om rummelighed, ligestilling og
mangfoldighed.

Punkt 8: Drøfte om der skal gøres yderligere ift. indsatsområde 1 "Debat om mod til
rummelighed" (17:40-17:50)

Udvalget nåede ikke at drøfte punktet.

Punkt 9: Kommunikation, har udvalget noget som skal kommunikeres (fast punkt) (17:50-17:55)

Punktet blev drøftet under de andre punkter.

Punkt 10: Eventuelt (fast punkt) (17:55-18:00)

Mette Bjerre foreslår, at fjerne kønskategorien, når man søger job ved Aarhus Kommune. Det vil Stinne og
Per undersøge nærmere.



Lone Norlander Smith opfordrer til, at udvalgets medlemmer på udvalgsmøderne har respekt for
hinandens tid, og at opmærksomheden fremadrettet rettes mere på indholdet af møderne end på tablets.


