BfA

Styregruppemøde d. 18.8.2015.

Deltagere Niels:Stephensen ,Mette Roerup, Nina Lørring, Alice Gielfeldt, Henrik Mottlau, Ole
Bergmann, Lissi Thording, Ny mailadresse : lissie.thording22@gmail.com
Uden dagsorden følger her et ustruktureret referat:
Vi opfordrer til at deltage i to demonstrationer:
26. aug. kl. 16 – 18 på Nytorv,
29.aug. kl. 13 – 15 på Christiansborg Slotsplads.
Søg selv oplysninger om dem - Styregruppen vidste ikke så meget
kontakt@bedsteforaeldreforasyl.dk lukkes.
Herefter sendes al post til BfA på: styregruppen@bedsteforfaeldreforasyl.dk
Henrik er ansvarlig for at svare på henvendelser til styregruppen.
Næste møde er 9. okt. Kl 10 hos Alice Gielfeldt, 2000 F. på H.Shneekloths vej 29,1.tv
(mobil 41981622 ). Ole Bergmann er mødeleder og laver dagsorden.
Thorbjørn Rosenlund foreslås valgt til Styregruppen på næste stormøde.
Forslag om introduktionsmøde til nye i Bedsteforældre for Asyl., hvad er det for aktiviteter vi
indvolveres i, hvad er det vi arbejder på ?
Vi er en bevægelse ikke en forening.
Hvem skal den henvende sig til?
Fortalervirksomhed.
Vi gør opmærksomhed på en række ting omkring asylansøgere.
Vi mangler en introduktionsskrivelse, som fortæller BfA – på dansk og engelsk
Et historisk rids
En vagthundevirksomhed
En aktivist-virksomhed
Kan vi pege på nogen til næste stormøde?
Ideer fra Bornholms opsamlingsmøde :
Debatmøder på Borups Højskole / Politikens Hus om samme emner som på Bornholm.Emner :
De uledsagede børn. Jørn Neerup ville tage initiativ til et møde Vi vil gerne støtte det initiativ.
Det gode møde. Er det indenfor vores område?
Foredrag på højskoler m.m. Vi kunne finde 4 – 5 stk i vores kreds, som vil påtage sig den opgave.
Ideer fra Venlig boerne :
Cafe i Sydhavnen, flygtninge og danskere.
De kunne komme og fortælle om dette projekt ved et debatmøde eller hvad ?
Link i Kerteminde,
Halsnæs folkene,
På biblioteket i NV.
Anders Ladgård kunne løfte det op på et højere niveau.
Hvis man skulle lave noget på Borups Højskole kunne det være dette.
Dette kunne være et oplæg til stormødet.

Derfor tages det op på næste stormøde så vi kan tage en debat om det der.

Punkter til dagsorden til stormødet mandag d. 14. sep. kl. 11 i Humlebæk. Sæt X i kalenderen
Vi mangler en ordstyrer ( afbud fra Knud Vilby)
Referent Alice Gielfeldt
Tema : Sjælsmark Udrejsecenter.
Ole tager kontakt til Kirsten Bitsch og Ingrid, som har sendt et brev med spørgsmål.
Orientering om den nye regering og deres nye love vedr. Asylansøgere
Hvad skal vi satse på fremover.
Nye tider : orientering om nye asyl love og demoerne og om de frivillige initiativer
Mangforldighedsinitiativet. Bente Rich.
Diskussion om BfA – navnet og om hvordan vi præsenterer os i offentligheden v. Niels.
Er der behov for fornyelse?
Grupperne herunder Bornholmergruppen.
Økonomien / Henrik.
Lissie spørger: "Kender I nogen der kan gøre rede for vores asyl- og Indvandrerpolitik i forhold til
vores retsforbehold i forhold til EU. Svaret var nej Er der nogen BfA'ere der gør???
Det er da et godt spørgsmål
"Børn på flugt dag", Verdenskultur Center et arrangement for børn"
man kan komme og være med.30.august kl. 10.30 - Se udsendelse
Alice/henrik

