
Bedsteforældre for Asyl  -  Styregruppemøde d. 9. aug. 2017 hos Ingeborg

til stede:  Ingeborg Gimbel, Mette Roerup, Lissie Thording, Henrik Mottlau

1.  Da ingen har meldt sig til at forberede en markering af 10 års jubilæet,
vil det formentlig indskrænke sig til det jubilæumsskrift, som Else Lidegaard
er i gang med. Else kan ikke skrive de sidste års historie; vi opfordrer derfor Ole 
Bergmann til at skrive noget om de sidste år især om BfA på folkemøde. Hvis 
nogen vil gøre mere, må de melde sig. Det haster. 
Det mindste kunne være en markering foran Sandholm.

2.  BfA’s hjemmeside fungerer for tiden desværre ikke. 
Webmaster Mogens Busse og henrik vil forsøge at finde en anden løsning. 
Hvis nogen har et forslag, må man meget gerne kontakte os.

3.  Ole Bergmanns referat af Bornhomergruppens evalueringsmøde og 
evaluering til Folkemødesekretariatet skal have henvisning på 
Stormødedagsorden.

4.  Der er tilstrækkelig med penge til sædvanlige BfA-aktiviteter resten af året.

5.   Forslag til en høring på Christiansborg i samarbejde med f.eks. Red Barnet 
om de 120 børnefamilier, der har ventet i mere end 4 år. Dette emne kunne være
BfA’s fokusområde i efteråret. Andre samarbejdsmuligheder kunne være 
”Netværk for Demokrati og Velfærd”, ”Børrns Vilkår” og ”Kvinder i sort”.

6.   Karin Maigaard som tovholder for gruppen ”BfA’s fremtid” bedes formulere
et oplæg til Stormødet. Inspiration til gruppens arbejde kan findes i referatet fra 
forårets planlægningsmøde hos Ingeborg Gimbel samt følgende emner, som vi 
uopfordret brainstormede os frem til: Gadedemonstrationer, samarbejde med 
andre organisationer, høringer, dagligstuemøder med BfA-oplægsholder, 
annoncer f.eks. i MetroExpres.

7. Stormødedagsorden 12.09.17  kl. 11-14 skrives af henrik indeholdende:

- primært emne er BfA’s fremtid
- evaluering af folkemøde med henvisning til bornholmergrupens  
  evalueringsreferat samt evalueringsskrivelse til folkemødesekretariatet
- markering af 10-året med fastlæggelse af dato
- hjemmesideproblemer
- valg til styregruppen
- økonomi
- evt.       med Stormødedatoer  27. Nov. 2017 og 14. Feb. 2018                            

8.  Næste Styremøde 30. oktober kl. 11 hos ???
                                                                                                        ref. henrik


