
BfA - Møde i styregruppen onsdag d. 18. marts 2015.

Til stede : Niels, Henrik, Kirsten, Lizzi, Ulla, Nina, Ingrid, Susanne og Alice

- afbud fra Ole.

Dagsorden.

1. Valg af ordstyrer og referent : Nina Lørring og Alice Gielfeldt.

2. Henvendelse vedr. tjetjenske flygtninge v. Nina Lørring : Inviter dem til at 
deltage i et søndagsmøde ved Sandholm, Nina kontakter dem.

3. Asylfest i Trampolinhuset d. 23. - 25. april v. Nina Lørring : Der vil blive 
reklameret for arrangementet ved et Sandholdmøde og Nina forhører sig om 
arrangementet.

4. Sten Svensson fra " Hillerød byder flygtninge velkommen" ønsker kontakt 
m.m. Han og andre inviteres til at deltage i et Sandholm-søndagsmøde.

5. Planlægning af Stormøde d. 6. maj kl. 11 i Humlebæk.

Snak om emner mundede ud i følgende: "Udrejserådgivning, hvorfor og hvordan" Vi 
vil bede en repræsentant fra Røde Kors og/eller en fra Dansk Flygtningehjælp fortælle 
om, hvordan de arbejder indenfor dette felt. Ninna Lørring tager kontakt til dem. 
Desuden vil Lizzi Thording komme med en opfølgning af hjemsendelsesaftalen vedr. 
Afghanerne. Desuden skal Bornholmerkonceptet forelægges og bekræftes. Henrik 
Mottlau gør dagsorden færdig ca. 14 dage før mødet. Reserver dagen! 
Stormødet d. 14. sept : Emnet bliver "Sjælsmark". Ingrid Hjarnø og Kirsten Bitsch 
formulerer et brev med en invitation og nogle spørgsmål.

6. Økonomi ; Der er afholdt generalforsamling i støtteforeningen. (se bilag med 
referat.) Vedr. budgettet berettede Henrik Mottlau, at der et overskud på ca. 21.000 
kr. det besluttedes, at der reserveres ca. 2.000 kr til løbende udgifter for 2015 og 
resten stilles til disposition for Bornholmergruppen. Vi kunne godt bruge flere penge, 
så hvem vil deltage i en aktiv fundraisinggruppe? Til en start vil der blive samlet ind 
på stormødet.

7. Bornholmergruppen : Der er afholdt 2 møder og der vil komme et 3. møde i 
gruppen. Der er plads til flere i gruppen og der er plads til flere, som tager til 
Bornholm og som gerne vil deltage i arbejdet på selve Folkemødet. Der er følgende 
temaer for dagene på Folkemødet :
fredag : uledsagede børn
lørdag : det gode møde
søndag : Danmark overtræder børnekonventionen

8. 1.maj ? Styregruppen var enig i, at 1. maj ikke med udbytte kunne tage penge fra 
Bornholms budget. Ingen i gruppen havde overskud til at deltage. Men alle er 
velkomne til at låne et banner og få en stak løbesedler til at dele ud.

9. De korte tidsfrister for udrejse! Dette er især et problem for udeboende med 
børn. Hvad kan vi gøre? De vedtoges at sende et brev til justisministeret og motivere i
hvert fald 3 mdr. til afvikling af huslejekontrakter, arbejde, institutioner m.v. Nina 
Lørring vil skrive forslag til et brev og rundsende det.

10. Hvordan overkommer vi de stigende antal henvendelser m.m.m. : Det diskuteres 
på stormødet.

11. Evt. Intet.

12. Næste styregruppemøde : 19.august hos Niels Stephensen i Blidaparken 11.

Referent Alice Gielfeldt


