
REFERAT
 

BfA Styregruppemøde d. 12. jan. 2016 hos Karin Majgaard i Sprydet.

Deltagere: Karin Majgaard, Lissie Thording, Niels Stephensen, Henrik Mottlau, 
Nina Lørring, Susanne Graae, Mette Roerup og Alice Gielfeldt.   Afbud fra Ole Bergmann.

1. Siden sidst
- Vi får mange henvendelser, som er svære at forholde sig til, fordi de ofte ligger 
fjernt fra BfA's arbejde. Nogle – herunder de perfidt nedgørende – får ikke svar.

- Minoriteternes grundlovsdag har sendt os en invitation, Mette Roerup deltager.

- Niels Stephensen fortæller om den modtagelse, som flygtninge får på 
Hovedbanegården. Niels har desuden stillet spørgsmål til Røde Kors om adgang til 
centrene med henblik på sprogundervisning.
           

           -  Der har været en henvendelse fra BfA Fyn, om nogle BfA´ere har kontakt til
           teltlejren i Thisted. Det véd vi ikke; men hører gerne, hvis nogen ved noget.
           Efterfølgende er der jo åbnet 3 nye teltlejre, og vi har derfor gennem BfA Fyn-
           kontakten stillet nogle spørgsmål vedrørende drift og dagligdag til den ansvarlige   
           for driften af lejren i Næstved, som har Langelands Kommune som operatør.   
           Afventer svar. 
 

- Protestdemonstration d. 26. jan. På Nytorv kl. 16-17.30 - dagen hvor 
asylstramningerne 3. behandles i Fokeltinget. Håber mange vil komme trods 
vinterkulde. Nina Lørring, Henrik Mottlau sammen med Bente Rich laver en kort 
flyer. Livlig diskussion om emnerne: 3 år før familiesammenføring, et liv i fattigdom 
på nedsat ydelse, tidlig integration ...

        2. Røde Kors Asylchef Anne la Cour udtalte i Radioavisen d. 28.12.15: "Jamen, vi ved
            jo, at  der er nogen der har siddet  her både i 5 og 10 år; men det er jo kun i helt
            særlige situationer.  Allerede efter et års ophold i et asylcenter, så kan vi se tegn
            på, at folk begynder at blive  måske deprimerede, påbegynde et misbrug   ". 
            Henrik Mottlau vil prøve at få en helstøbt men ligeså skarp formulering fra Anne la
            Cour til brug for demoer, folkemøde og læserbreve. 
        
        3. Velkomstfolderen blev præsenteret af Karin Majgaard. Stor ros til arbejdsgruppen.
            Vedtaget som A4 foldet til A5. Lægges på hjemmesiden, hvorfra enhver kan printe
            den ud.  Karin påtog sig at opdatere ca. en gang årligt.

        4. Årsregnskab 2015 fremlagt af Henrik Mottlau blev godkendt. 
           - Det er et ønske, at beløbet fra blomster til Jørgen Gimbel anvendes til glæde for
             asylbørn.  
           - Styregruppen godkendte, at Trampolinhuset får 500 kr, hver gang vi bruger det. 
           - "Børn-på-flugt-dag" afholdes for fjerde gang lørdag d. 4. juni (2 dage før ramadan)
           på Nørrebro. Der søges om støtte (evt. Jørgen Gimbels konto) og deltagelse af
           BfA'ere.
           - Styregruppen enedes om at anbefale et budgettal på max. kr. 40.000 til
           Folkemødet. Stormødet tager den endelige beslutning.

       



           5.  Stormødet d. 22. februar i Sættedammen.

- Henrik Mottlau skriver dagsorden og spørger om Knud Vilby vil være ordstyrer.

- Hovedemne: Nina Lørring inviterer ungdomspolitikere fra VU, DSU, SFU, DFU og 
RU til debat under overskriften: ”Hvordan ser I som ungdomspolitikere på 
stramningerne på udlændingeområdet og hvilke konsekvenser tror I det får for 
integrationen fremover?
- Plan B kunne være Red Barnets nye generalsekretær Jonas K. Lindholm.

- Status fra Bornholmergruppen
- Nyt fra grupperne
- Præsentation af pjecen ” Velkommen i BfA” 
- Valg til styregruppen
- Årsregnskab ved Henrik Mottlau
- Evt. og næste Stormøde d. 10. maj i Humlebæk

        6.  Evt. 
             Nina Lørring overtager 1. reaktion/besvarelse af mails til Styregruppen indtil
             næste møde d. 29. marts kl. 11(!) hos Niels Stephensen, Blidahpark 10, st.th.,
             i Hellerup. 
                                                                                                                     ref. AG/hm


