
Aktivmøde den 10. august 2015 

Til stede: Peter, Polina, Diyo, Samira, Hans, Emma, Edgar, 
Majken, Tibanu. 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. LGBTI-udstilling 
3. Frivilligmarked den 22. august 
4. Et byrådsmedlem i praktik 
5. Mød verden 
6. Andre arrangementer 
7. Eventuelt 
8. Evaluering af mødet. 

ad 1: Godkendt. 

ad 2: LGBTI-udstillingen, der tidligere har været vist i vinteren 2013, kan snart ses i Kedelhallen i 
Nordkraft. Udstillingen skal sættes op den 13. august kl. 16.00. Alle bortset fra Peter mødes i 
Danmarksgade 7. Emma laver en pressemeddelelse, der også nævner Copenhagen Pride. Hans 
spørger sekretariatet igen. Udstillingen skal tages ned den 20. august – dette organiseres på 
Facebook. 

ad 3: Der er frivilligmarked den 22. august kl. 11-15 på Gammel Torv; der er morgenmad kl. 9.30 –
praktiske informationer er sendt ud til alle i kogruppen. Alle der deltager mødes kl. 9.00 i 
Danmarksgade 7. Peter er koordinator. Emma og Samira deltager. Hans har kontakt med 
sekretariatet angående en kampagnerelateret aktivitet. Hans spørger sekretariatet. 

ad 4: Der er mulighed for at få en kommunalpolitiker som praktikant i uge 39 og 40 (21. sep.-4. 
okt.), mere specifikt den 25. september. Det vil vi benytte os af. Det er en forudsætning at vi har en 
kampagnerelateret aktivitet den 25. september. Hans har spurgt sekretariatet. Peter kontakter 
Aalborg kommune. 

ad 5: Vi deltager i Mød verden, der er et samarbejde med flere andre lokale grupper, bl.a. 
Venligboerne. Hans har repræsenteret os her. Mød verden finder sted den 19. september fra kl. 
14.00 i Karolinelund. Vi deltager med en udstilling om flygtninge – men den skal vi have lavet først! 
Esben og Marianne vil gerne være med til udarbejde materialet sammen med Hans; Hans har 
kontakt til sekretariatet. Vi skal have lavet et overslag over hvad materialet vil koste at fremstille og 
derefter søge Erik Sørensen-fonden.  

- Budgetoverslag (Hans) 
- Indhold (Esben og Marianne og Hans) 
- Produktion (Ditte ?! – Hans spørger – der er også Gabriela) 
- Deltagelse den 19. september (Hans, Emma, Majken, Polina, Tibanu, Samiras forældre) 

Vi holder et aktivmøde om Mød verden til september. Et bud er torsdag den 10. september kl. 
19.30.  

ad 6: Der er ICM 2015 lige nu. Forhåbentlig kan vi få et medlem af ICM-delegationen til at komme 
og fortælle om ICM 2015. 



Vi laver sammen med studenterpræsterne et arrangement med Haifaa Awad, der er læge og har 
været i Syrien. Foredraget finder sted på Studenterhuset søndag den 15. november den kl. 16.00. 

Der er også fire andre foredrag hos Studenterpræsten, som kan have interesse for os. 

- Hans Jørgen Bonnichsen, tidl. PET chef - om retsikkerhed / terrortrussel 
- Vibeke Vindeløv, Prof. Jur. om konfliktmægling i verdens brændpunkter 
- Jesper Lindholm, medlem af Flygtningenævnet og tidl. FN udsendt om menneskerettigheder / 

konflikter 
- Carsten Jensen, forfatter taler om sin nye bog "Den første sten" om krigen i Afghanistan. 

ad 7: Hans har talt med Lars Benkjer Petersen. Vi får det hele malet til oktober som del af Lars’ 
sølvbryllup. 

ad 8: Det gik godt.


