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Konference 2022 
Forventninger 

Den 12. marts 2022 holdt LGBT+HUSET en konference med fokus på LGBT+HUSETs rolle i LGBT+-miljøet1 i 

Aarhus samt en igangsættelse af HUSETs og miljøets arbejde med Aarhus Kommunes LGBT+-politik og  

-handeplan.  

Dette dokument indeholder de resultater, der kom ud af de workshops, der var i forbindelse med punktet 

om forventninger til LGBT+HUSET.  

HUSETS KONKLUSION 
For LGBT+HUSET var det både en øjenåbner og en indsigt i, hvordan vi kan gøres os selv bedre. Vi kan se, at 

vi er på rette vej med nogle af de ting, som vi har sat os for, men at det desværre nogle gange går for langsomt.  

Der er forventninger til LGBT+HUSET, som vi vil gøre, hvad vi kan, for at leve op til, og vi har været klar over, 

at LGBT+HUSET har været meget lukket omkring sig selv i en periode, og det skyldes ikke kun corona.  

Vi vil gøre det bedre, og vi vil leve op til de forventninger, der er til os fra foreninger, events, personer, og 

alle andre aktører i LGBT+-miljøet i Aarhus.  

I LGBT+HUSET vil vi nu arbejde videre med de ting, vi har fået at vide, og vi vil gøre vores bedste for at 

informere om det undervejs.  

Som forperson for LGBT+HUSET håber jeg, at vi vil leve op til de tre værdier, som jeg har sat for os, og som 

jeg både-og kom ind på på konferencen: 

• Vi gør helst tingene sammen med andre 

• Vi vil have en åbenhed i det vi gør 

• Vi støtter på om LGBT+-miljøet i Aarhus, så godt vi kan. 

På de næste sider kan I læse de noter, som bestyrelsen i LGBT+HUSET nu arbejder videre med. Noget af det 

sker, når vi har fået valgt en ny bestyrelse på vores generalforsamling den 31. marts, og noget af det vil vi 

sætte gang i allerede nu. 

Hvis der er nogen, der har spørgsmål, er I altid velkomne til at kontakte mig på michael@lgbthuset.dk. 

Med venlig hilsen  

 

Michael Sørensen-Bech 

Forperson, LGBT+HUSET. 

  

 
1 Definition af LGBT+-miljøet: Grupper, foreninger, events, aktiviteter, der arbejder for og med LGBT+-personer samt 
LGBT+-personer i Aarhus.  
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PARAPLYEN 

• LGBT+HUSET som paraply for andre 

• Opfange tendenser i miljøet 

• På beatet med det politiske (også for ældre) 

• ”Vi gør det for alle (foreninger med videre) via jer (LGBT+HUSET) 

• Være samlende for foreninger i Aarhus (og Jylland) 

• Samarbejde med kommunen 

• Dele events og gøre tingene sammen 

• Være for alle 

• Netværk/alliance 

• LGBT+HUSET skal have en identitet og ikke være ”lokaler/et bookingsystem” 

• Videnscenter 

• Talsperson for foreningerne som paraply, når vi taler med kommunen og staten 

• Sparringspartner 

• Hjælpe, vejlede og informere foreninger og organisationer.  
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LOKALER 

• Lokalerne er for små til at afholde større arrangementer 

• De er ikke handikapvenlige eller egnede til gangbesværede 

• Safe Space 

• Lokationen er en udfordring 

• Svær at finde 

• Der skal være plads til at foreninger kan holde møder 

• For mange bookinger, for lang ventetid på ledige lokaler 

• Arrangementer fredag, lørdag og søndag kan låne AidsFondets lokaler. 

• ”Hvor ligger huset” 

• Manglende skiltning 
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NETVÆRK OG OUTREACH 

• Skabe netværk 

• Bruge foreningernes netværk 

• Være opsøgende og hjælpe folk ind i miljøet 

• Facilitere netværksmøder 

• Outreach gennem at afdække, hvad der er i forvejen og se, hvordan vi kan supplere hinanden 

• Give en introduktion til LGBT+-miljøet i Aarhus 

• Velkommen til Aarhus 

• Flere konferencer/møder med alle 

• Sparring med foreninger på det, LGBT+HUSET gør 

• Opkvalificering af undervisningssteder og sundhedspersonale 

• Hoste events 

• Skill sharing 
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KOMMUNIKATION OG TILGÆNGELIGHED 

• Ny og samlende hjemmeside 

• Fælleskalender 

• Oversigt over, hvor man ellers kan finde lokaler, hvis HUSETs lokaler er for små 

• Nyhedsmails til foreninger og andre 

• Sørge for at dele information fra andre 

• Deltage i den offentlige debat på vegne af hele LGBT+-miljøet 

• Mere information fra LGBT+HUSET – hvad har vi gang i?  

• Mere synlighed 

• Dele events og gøre tingene sammen 

• Bedre svartid på mails 

• Konkrete kontortider, så der er en, der kan hjælpe, når der er spørgsmål 

o Pt. mandag mellem 10 og 17 samt torsdag mellem 10 og 14 

• Nemmere booking, og nøgleudlevering.  

• Der skal være både et åbent og tilgængeligt sted, men der skal også være plads til de sikre sted 

• Manglende frivillige 

• Flere tilbud til ældre 

• Synliggøre andre tilbud 

 


