BfA møde på Avnstrup d. 27 august 2022
REFERAT
1a. Evaluering af folkemødet. Tilslutningen fra BfA var god, men de få fra Avnstrup,
der deltog var enige om, at placeringen ikke var optimal og muligheden for at
tiltrække gæster til BfA-teltet med musik var begrænsede.
1b. 2 unge får lige nu betalt deres transport til uddannelse af BfA med kr. 3100 /md.
1c. Flygtningenævnet inddrager stadig de syriske flygtninges opholdtilladelse, selvom
70 % får lov til at blive efter, at deres sag har været flygtningenævnet. Det til trods
for at udlændinge styrelsen selv har udgivet en rapport, som stille stort spørgsmål
angående sikkerheden i Assads regime.
2. Danmark er det eneste nordiske land, som ikke har inkorporeret FN’s
børnekonvention i lovgivningen. Det må vi være med til at ændre.
3. Forslag om tørklædeforbud i grundskolen. Det er forkert at tvinge et forbud
igennem, det er bare en anden form for tvang. Det vil ikke medvirke til mindre social
kontrol i familierne.
4. Samvær med beboerne. Der deltog ca. 10 beboere med børn, så der blev snakket,
sunget og hjulpet med diverse problemer. Hvad er inkasso? Hvordan kommer min
søn i folkeskolen, han lærer ikke nok i Røde Kors skole? Samværet med beboerne er
en vigtig del af mødet på Avnstrup.
5. Evt. Ete efterlyser BfA, som har årskort til Zoo. Den 19 september kan kortholdere
medtage en gæst gratis, så Ete vil gerne lave en lille udflugt den dag, for nogle af de
enlige mødre.
Sara, en ung som går på H.F. i Roskilde, har brug for et værelse så tæt på Roskilde
som mulig. Har du et værelse, så kontakt Mette 4043 3661
Nogle af de unge piger vil gerne komme og gøre rent til 100 kr./t. Henvendelse til
Mette, som så kontakter de unge.
Efterlysning: En far med 2 små drenge, vil meget gerne have et fjernsyn, så drengene
kan se på en skærm i stedet for en lille mobil. Har du et til overs, tager vi det gerne
med til Avnstrup.
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