
Bedsteforældre for Asyl 
Referat af styregruppemøde den 18. marts 2014 
 
1. Sus Rostrup var mødeleder. 
    Ole Bergmann stod for referatet. 
 
2. Referat af generalforsamlingen i Støtteforeningen for Bedsteforældre for 
    Asyl medsendt dette referat. 
 
3. Ingrid Hjarnaa havde efter præsentationen på sidste stormøde udarbejdet et 

egentligt oplæg til fremtidig sammensætning af styregruppen. Det blev 
ændret på et par enkelte punkter og vil blive forelagt stormødet den 27. 
maj 2014. I oplægget til stormødet vil der være en oversigt over de 
nuværende medlemmer, der er villige til at fortsætte. 

 
4. Der var en diskussion, om hvorvidt de 10 krav, der blev udformet ved 

Skanderborg sø under cykelturen skal revideres. Ingen af kravene er 
opfyldt, selvom nogle delvis er imødekommet. Det bliver et emne for næste 
stormøde. Foreløbig er det vedtaget, at de 10 krav skal stå ukommenteret 
på hjemmesiden. 
Det blev diskuteret, om lukkede arrangementer, f.eks. foredrag for klubber, 
foreninger, Rotary m.v. skal annonceres i kalenderen på hjemmesiden. Vi 
var enige om, at det kun er offentlige arrangementer, der hører til i 
kalenderen, men at der selvfølgelig skal være links til andre sider, hvor 
aktiviteter omtales. 
Hjemmesiden har fået en facilitet, der hedder ”Nyhedsbreve”. Vi fortsætter 
med hidtidig praksis for udsendelse (fra ”kontakt”). Vi har en 5-600 
mailadresser. 
Facebook-gruppen har over 900 medlemmer, der modtager meddelelse, 
hver gang en nyhed eller begivenhed bliver postet på siden. 

 
5. Stormødet den 27. maj får følgende dagsordenpunkter: 

- Opfordring til at samle BfAs materialer, trøjer, plakater, bøger m.v. hos en 
depotbestyrer, således at der dels kan komme lidt styr på, det vi har, dels 
kan blive gjort brug af noget af det. 

    - Vi viser evt. en film af Bente Rich.  
- À jourføring af de 10 krav. 
- Valg til styregruppen. 
- Nyt om Folkemødet. 

 Stormødet afholdes på Københavns Pædagogiske Seminarium, Strandvejen 
93, København Ø (over for Tuborg). Af praktiske grunde er det vigtigt, at 
alle denne gang husker at tilmelde sig (stole!). Te og kaffe skal købes i 
kantinen. Der vil være nærmere oplysninger om hvortil og hvornår man skal 
tilmelde sig i indkaldelsen til stormødet. 



6. Vi forsøger igen at finde en oplægsholder til Y-Men’s Club i Haslev den 8. 
maj. Erik Hansen har påtaget sig opgaven. 

 
7. Vi blev enige om, at underskriftsindsamlingen med krav om inkorporering af 

Børnekonventionen i dansk lovgivning starter lørdag den 22. marts – også 
på nettet. 

 
Ref.: OB 


