
BfA demonstration Sandholm søndag den 14. december 2014
Referat

Ordstyrer: Leif Bork Hansen   -   Referent: Birgitte Kjersgaard

Vi mødtes 26 bedsteforældre i en bidende kulde flere nye bedsteforældre blev budt velkommen. Det var 
8.års jubilæum. Sandholmlejren serverede kaffe og the så vi kunne holde varmen.

Stormøde     -      Godt og velbesøgt møde, hvor advokat Aage Kramp gjorde os klogere på 
familiesammenføring, love der ændres, børns ret til begge forældre. Stormødereferat følger.

Demonstration Hillerød domhus     -      Dagen før retsmødet var flere bedsteforældre og børnebørn i 
lufthavnen, hvor de stille og roligt fik forpurret udsendelsen af de to drenge. Retsmødet foregik ved at 
dommer og politi var i domhuset og børnene i Sandholm, de var i kontakt via skype. Dommeren slog fast,
at man sætter ikke børn i fængsel sammen med voksne fanger. 

Børnekonventionen fra Stormødet   -    Vi fastholder at arbejde med børnekonventionen.

Ørestad gymnasium    -     En opmuntrende seance hvor også BbfA deltog. Gymnasieeleverne var 
meget interesserede. Der vil nok komme flere af den slags møder med andre gymnasier.

BbfA   -   BbfA har organiseret sig med hjemmeside, fremmøde i lufthavn, demonstration osv.

Sandholm arrangement d. 6.12    -    Røde Kors omsorgsgruppe havde inviteret frivillige 
organisationer til samarbejde. Ud over os var flygtningehjælpen, aids-, og LBGT asylum mødt op. Der 
var lagt op til at lejrens beboere kunne kontakte de frivillige organisationer. Starten var lidt svær især på
grund af sprogproblemer. Røde Kors lægger op til yderligere samarbejde. De mangler kontaktpersoner. 
Godt at der kommer gang i mere samarbejdet! 

Bbfa demonstration   -  BbfA vil gerne have vi deltager i deres demonstration på

Onsdag den 17. dec. kl. 17 på Blågårds Plads.
 kl. 18 der vandres mod Nytorv, hvor  Carsten Jensen og Rosa Lund vil tale.

1. Eventuelt
Rudersdal kommune har vedtaget at ny flygtninge skal have en støtteperson. Noget vi andre 
måske kunne få indført i vores kommuner.

 Når vi hører om at mindreårige bliver indsat i Ellebæk fængslet, skal vi skrive en underretning til
Allerød kommune. Bente vil gerne være behjælpelig

 Gæstfri Halsnæs: Racisme-demonstration på FN-dagen mod racisme 21.marts 2015  for et mere
medmenneskeligt og anstændigt samfund.

 Ellebæk fængslet kontaktperson søges juleindsamling.

Vi mødes næste gang den 28. december. Medbring gerne lidt julekaffe.
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