
Bedsteforældre for Asyl - REFERAT Styregruppemøde 13.12.16 i Snekkersten

Til stede: Karin Majgaard, Mette Roerup, Ingeborg Gimbel, Niels Stephensen, Kirsten 
Bitsch, Henrik Mottlau, Lissie Thording og Alice Gielfeldt
Afbud: Nina Lørring og Ole Bergmann 

1.  Siden sidst: Institut for menneskerettighder  har afholdt første møde i en række om 
”Barnets Bedste i de udlændingeretlige afgørelser”. Deltagelse af Karin, Kirsten og 
Mette. Meget interessant og oplysende, stort og meget svært at overskue. 
Børnekonventionen er derfor stadigvæk et vigtig emne for BfA. 

Vedr. hademails: hvis vi skal kunne gå ind i dem, så skal vi lære at håndtere sådanne 
situationer. Assertionstræning (træning i øget selvtillid og sociale færdigheder) kunne 
være en hjælp.  

Niels nævner i et afvist indlæg til Politiken, at det er betænkeligt, at asyl børn pga.  
manglende sundhedstjek kan sprede sygdomme, som vi indtil nu har haft under kontrol 
f.eks. tuberkulose. 

2.  Evaluering af stormødet: to gode oplægsholdere var klart for meget til et møde.  

3.  Folkemødet 2017. Vi får ikke telt på Cirkuspladsen. Vi er tilbudt 6x6 m på Nordlands-
pladsen. Med nogen betænkelighed accepterer styregruppen at tage placeringen som en 
udfordring og fornyelse, da tilbuddet skal bekræftes inden møde i Bornholmergruppen.  

4.  Kommisorium for arbejdsgrupper v. Karin. Et kommissorium i skemaform skal skabe 
overblik over hvilke grupper der er, indsigt i gruppernes arbejde/indsats, signalere 
åbenhed og angive en kontaktperson/tovholder med mailadresse og tlf. Kommissoriet 
tilpasses løbende/årligt og skal ligge på hjemmesiden. Skal virke som tiltrækkende 
appetitvækker med henblik på nye medlemmer og især nye BfA'ere.
Karin forelægger en skabelon på næste stormøde.  

Nedsættelse af arbejdsgruppe om BfA´s fremtid. v. Ingeborg. Et brainstormingmøde hvor
alle er velkomne. Der udfoldede sig en spændende  diskussion: en overordnet idegruppe, 
blive bedre til at networke, ”Sameksistens. dk”  en netavis med nyhedsbrev m.m. 
Ingeborg fremlægger på næste stormøde,  

Næste stormøde er flyttet til 1.februar 2017 kl. 11-15 i Sættedammen.  Forslag til oplæg 
journalist  Knud Lindholm Lau. Vi har nu Knud Laus tilsagn på den nye dato.   
Henrik laver dagsorden.

Arbejdsgruppe om jubilæumsmarkering i oktober 2017. Mette og Ingeborg kommer med 
et oplæg fra styregruppen til næste stormøde for nedsættelse af en jubilæums- gruppe til 
at planlægge fest/event eller ???

Økonomi :  uændret. Støtteforeningen takker for alle gode bidrag i 2016. 

Evt. Stor talelyst og megen god diskussion – uden for referat.

Næste styregruppemøde d. 5. april kl. 11 hos Niels St.ephensen, 

Næste Stormøde efter februarmødet bliver d. 31. maj kl . 11.

                                                                                                             referent Alice/hm


