
Mødereferat af møde i Bornholmergruppen 
den 12. marts 2018

1) BFA`s event i Instttt for Menneskerettheders telt lørdat 11.25

         Det blev beslutet at man ville prøve at få psykolog  Solveig Gunnarsdotr  fra  øde  ors 
til at holde foredrag om at BBørn tager skadeB.  irsten Bitshh tager kontakt. ooseine Bohk 
blev foreslået som kritisk forespørger.   irsten Bitshh og Mete laver eventbeskrivelse til 
Institut for Menneskeretgheder  IMMF Det blev beslutet at  BMt betaler transport   eller 
hoteludgifter.

2F Der mantler svar fra andre ortanisatoner om event indenfor BFA`s område.

           Ole var ikke til stede, og ingen kendte til henvendelser til andre organisationer.

3F  Statts fra trætrtppen
Gruppen består af: Ulla, Lise, Vibeke,  irsten Bitshh  BF og  irsten Gaard.
Lykkehjulet skal med
Quez`en skal med . .
Spørgsmålene skal fornyes, skal mere handle om børn  NinaF  David Trads artikel i 
Politiken lørdag 10.03 kan evt. bruges som inspiration. Der skal ikke nævvnes navne.Vibeke
laver liste og  kontakter Nina
Trævet skal overleveres til borgmesteren.  Ole kontakter borgmesteren.
møde i trævgruppen: 9.april kl.11.00.

4F Eventlmeldinter
Moreslåede events:
torsdag: åbner med håbets træv og afsyngelse af vor sang
Mredag : Olav Hergel fortævller om børnene i Sjævlsmark. Evt. vises Trampolinhusets ilm 
med børn. Mete kontakter Hergel og Trampolinhuset
Lørdag: foredrag af  psykolog  Solveig Gunnarsdotr i IMM`s telt  se ovenforF
Søndag: afevering af trævet til borgmesteren evt. på Store Shene/ evt. foran BMt`S telt.
tlle dage/nogle dage: oørn holder sin tale fra Speakers Corner i teltet evt. som interview 
med f.eks. person fra Ny borgerlige som udspørger.
Stadebeskrivelser af
lykkehjulet
 ollespil
afsyngelse af vores sang/håbets træv
Ole bedes lave stadebeskrivelser. 

5F Indretnint af teltet m.v.
Der skal hævnges posters  med børn op i teltet evt. billede fra Politiken. Det kan også vævre 
billeder fra Sjævlsmark f.eks. af et familievævrelse, spisesal o.a. Gerd vil tage billeder. Skal 
annonhen i Politiken hævnges op evt. med/uden underskrifter. Henrik får annonhen trykt. 
Der skal vævre en der er transportabel til brug ved oørns tale på Speakers Corner/ kan også



anbringes udenfor BMt`s telt. Der skal bruges stole, reol ,samt TW skævrm i teltet.

Gruppe laver plan til indretning af telt  3x3 mF m.v. Gruppen består af  irsten Suhr  SF, 
Lise, Henrik 
Skal der laves nye T shirt med tekst på ryggen. Der blev også foreslået veste med tryk 
f.eks. kan  der med sikkerhedsnåle påsævtes skilt med BDanmark gør børn fortrævdB. 
Gruppe med Lise og  irsten B blev nedsat.

6F Overnatnintsmtlitheder. 
tnnonhen gav resultat. Der meldte sig ejere af 2 ejendomme begge beligende i  ønne. 5 
personer er tilmeldt hvert hus.

7F Optatelse af hørinten.
Det blev vedtaget, at optagelsen fra høringen ikke skal afspilles. Der kunne evt. vises  
Trampolinhusets ilm om børn. Se ovenfor.

8) Speakers Corner. 
oørns tale fra Speakers Corner kan evt. genbruges i teltet. Se ovenfor.

9F Flyers.
Henrik vil få dem trykt . Mlyerèn skal vævre iresidet  bl. a. med testen fra annonhen på en 
side og Quizèn på en anden. Bente har ide til tekst på fyer  mødeF.  ongelunden har lige 
lavet fyer, der kan bruges som inspiration. Udover en ny fyer skal den generelle fyer, der
fortævller om BMt genoptrykkes. Der blev nedsat en fyergruppe: Henrik, trne, og fra 
 ongelundsgruppen enten tlihe, Tove eller Helge. Ulla spørger dem.

10) Eventtelt.
trne: Vi skal opsøge andre events. Der skal evt. laves en studiekreds
 irsten S: Vi skal fra nu af samle på udsagn fra Ny borgerlige 
Ulla: Sender ombudsmandens rapport til gruppen. Vi kan give Ny borgerlige Quizen. Vi 
kan invitere dem ind i vores telt.
Carl Christian: Ved møde i Mlygtningehjævlpen blev han interviewet af spehialestuderende. 

11F Nyt møde
Nyt møde blev aftalt til 9. april kl. 13.00 De enkelte grupper kan booke lokalet fra kl. 10 
16.


