
Bedsteforældre for Asyl    -       Styregruppemøde d. 5.april 2017.

Til stede : Ole Bergmann, Ingeborg Gimbel, Lissie  Thording, Niels 
Stephensen, Karin Majgaard og  Alice Gielfeldt. Der var afbud fra de 
øvrige.
Ordstyrer: Ole Bergmann      Referent: Alice Gielfeldt

Dagsorden:

1. Siden sidst   : en del snak om Inger Støjberg og hendes adfærd, som 
ind i mellem kan overraske p.gr.a. hendes tæft for publikummet.
På FN´s internationale dag mod racisme var der møde på 
Københavns Rådhus arrangeret af Fagbevægelsen m.m.fl. med et 
rigtig godt program. Ingeborg deltog og ærgrede sig over, at vi ikke 
deltog. Diskussion om vores vægring mod at lave noget sammen med
SOS mod Racisme.Lissie fortæller om det gode  samarbejdet med 
Sos mod Racisme i Odense. Niels fortalte om en bog ” Velkommen 
Mustafa” af Mattias Tesfaye, som er socialdemokrat. Andre i 
gruppen syntes, at hans synspunkter er farlige. Dernæst bølgede 
diskussionen frem og tilbage. BfA’s focus er dog fortsat: hvordan er 
forholdene for de mennesker, som er kommet hertil. 
Der er intet nyt om arbejdsgruppen vedr. BfA´s fremtid. Det skal 
derfor følges op på næste stormøde (se dagsorden for det møde).

2. Evaluering af sidste stormøde :   det var for langt, det skal højst varer 
3 timer. Fremover vil der i dagsordenen blive bedt om, at grupperne 
fortæller om der er noget nyt, som ikke er blevet meddelt ved 
tidligere refaratet m.m. Det vil forkorte den del af stormødet.

3. Folkemødet   : Karin havde lavet en plan over udnyttelsen af teltet, så 
det bliver udnyttet bedst muligt (se denne).

4. Kontaktpersoner vedr. Kjærshovedgård   : Koshnaw, som er på tålt 
ophold, blev nævnt. Henvendelse til Leif Bork Hansen om, hvordan 
det bedst gribes an, at få kontakt til både en ”indsat” og en ansat. 
Niels vil tage kontakt til Leif og læge Inge Lynge om dette.



5.  Dagsorden for næste stormøde d. 31.maj i Netværkshuset. Karin og 
Alice tager kontakt til  Eva Truelsen til et forberedende møde.Et 
vigtigt punkt på dagsordenen skal være BfA´s fremtid. Ingeborg kom
med forslag vedr.møderne fremover, Karin foreslog, at indholdet i 
møderne er det vigtige ikke formen, Niels foreslog, at oplægsholdere 
skal være noget, vi kan bruge til at komme videre. Lissie pegede på,  
at holde øje med målet for vores møder.

Ingeborg mente, at der ved Sandholm kunne være temamøder,  
personalemøder, events-møder m.m. Stormøderne skal være med rammer ,
så indholdet bliver det vigtige. Hvordan kommer vi videre med 
planlæggelsen af fremtidige aktiviteter i BfA ?
Niels foreslog, at invitere Matias Tesfaye til at komme til næste stormøde.
Så skal det nok være en mandag, fordi han er medlem af folketinget dvs. at
stormødet skal så flyttes  til d. 29. maj, Ole spørger ham som den første.
Karin foreslog at invitere  Institut for menneskerrettigheder, vicedirektør 
Louise Holck.  
Dernæst  et punkt til : Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. BfA´s fremtid.

6. Nedsættelse af arbejdsgruppe om jubilæumsmarkering   i oktober 
2017 bliver et punkt på næste stormøde.

7. Økonomi  . Udgår da Henrik havde meldt afbud.

Evt. Puljen som blev samlet ind til at hjælpe familier til 
opholdstilladelser, hvad sker der med de penge, når de bliver betalt 
tilbage? Hvad er status? Ingeborg stillede spørgsmålet.
Henrik bliver spurgt om dette af Ole. 
Næste styregruppemøde d. 9.  August kl.11 hos Ingeborg på Thøger 
Larsens Alle 40, Ballerup. 
Næste storgruppemøde tirsdag d. 12. september kl. 12 – 15 stedet 
ikke bestemt endnu.
                                                                                    Referent  Alice


