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Kultur- og Fritidsforvaltningen  

   

Mikkel Skovgaard og Frederik W. Kronborg, 

Medlemmer af Borgerrepræsentationen 

   

      

  
Spørgsmål stillet til skriftlig besvarelse den 8. februar 2022 af Mikkel 

Skovgaard og Frederik W. Kronborg vedr. lokaler til Warehouse9 

 
 

Spørgsmål: 

Spørgsmål 1: ”Forvaltningen bedes redegøre for, hvilke politiske hand-

lemuligheder vi som BR-medlemmer har i sagen om at finde en ny fast 

og blivende lokation for foreningen Warehouse 9.” 

Spørgsmål 2: ”Findes der, ifølge forvaltningens oplysninger, i dag en 

lokation i kommunen, der svarer til Warehouse 9’s behov for igen at 

kunne drive forening på samme måde som ved deres tidligere place-

ring i Kødbyen?” 

Spørgsmål 3: ”Findes der lokationer i kommunen, hvor Warehouse 9’s 

ønsker kan kombineres med de ønsker, der er blevet fremstillet ved 

budgetnotatet KF54 fra forhandlingerne om Budget 2022 om et 

LGBT+ medborgerhus?” 

 

Svar 

Spørgsmål 1 

”Forvaltningen bedes redegøre for, hvilke politiske handlemuligheder 

vi som BR-medlemmer har i sagen om at finde en ny fast og blivende 

lokation for foreningen Warehouse 9.” 

BR-medlemmer har mulighed for at spørge KEID, om de har eller vil an-

skaffe faciliteter, som er egnede til formålet. Se dog svar på spørgsmål 

2. 

Alternativt kan et medlem af BR på baggrund af en ansøgning fra Ware-

house9 bede om at få udarbejdet et budgetnotat 

 til forhandlingerne om Overførselssagen 2021/2022 eller budget 2023 

om en screeningsbevilling, med henblik på at KEID finder et egnet leje-

mål, som der herefter afsættes nye penge til at indgå.  
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Spørgsmål 2 

”Findes der, ifølge forvaltningens oplysninger, i dag en lokation i kom-

munen, der svarer til Warehouse 9’s behov for igen at kunne drive for-

ening på samme måde som ved deres tidligere placering i Kødbyen?” 

Kultur- og Fritidsforvaltningen og Warehouse9 har været i dialog med 

KEID om sagen, og der er ikke på nuværende tidspunkt nogen ledige 

permanente lejemål, der er egnede til formålet.  

 

Spørgsmål 3 

”Findes der lokationer i kommunen, hvor Warehouse 9’s ønsker kan 

kombineres med de ønsker, der er blevet fremstillet ved budgetnotatet 

KF54 fra forhandlingerne om Budget 2022 om et LGBT+ medborger-

hus?” 

Det er ikke undersøgt, hvorvidt der findes lokationer i kommunen, hvor 

Warehouse9’s aktiviteter kan kombineres med et LGBT+ medborger-

hus.  

De lokaler, der refereres til med budgetnotat KF54, lejes af foreningen 

LGBT+ Danmark, der anvender lokalerne som sekretariat. Med budget-

notatet var der et ønske om at oprette et LGBT+ medborgerhus i forlæn-

gelse af foreningens sekretariat. Såfremt Warehouse9 ønsker at benytte 

LGBT+ Danmarks lokaler, skal de rette henvendelse til foreningen.  

 

Med venlig hilsen  

Lars Laustrup 
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