
Bornholmermøde Nr. 1   d. 14.1.2020 i Netværkshuset, Erikavej   -   Referat

Til stede: Henrik, Alice, Helle, Margrethe, Arne og Kirsten Normann, Kirsten Bitsch, Carl Christian, Ulla 
Liberg, Jørn Nerup, Lise Ravn 

Placering: Vi har fået tildelt en plads i yderkanten af området på Danchells Plads. Henrik har forgæves 
protesteret. Vi ønskede samme placering som sidste år ved Brandstationen, men det lader sig ikke gøre.

Deltagere i Folkemødet. Bindende tilsagn fra Alice, Kirsten Bitsch, Ulla Liberg, Lise Ravn, Helle, 
Margrethe, Gunvor Lerche, Bente Rich. 
Alene antallet af deltagere er problematisk, hvis vi skal bemande et telt i 3-4 dage.
Vi diskuterede længe, om vi kunne finde en anden form for deltagelse, en mere skrabet model.

Transport: Kirsten Suhr er desværre ikke med i år, og hendes ”rugbrød” bliver ikke indregistreret, så vi 
skulle finde andre transportmuligheder af det nødvendige grej.

Folkemødet 2020  Vi besluttede, at de tilstedeværende i Netværkshuset er besluttende myndighed, og det 
bør vi være, da fristen for afmelding af teltet udløb d. 15.1.2020. Bortset fra Gunvor og Bente er de 
tilstedeværende desuden dem, der skal virkeliggøre vores deltagelse på Folkemødet. 
Vi besluttede, at vi ikke kunne deltage på Bornholm med en placering på Danchells Plads.
Vi besluttede, at vi gerne ville have et møde i Civiltinget (om Børnekonventionen med Kbh.s biskop) og i 
Menneskerettighedsteltet, evt. Speakers Corner. De fleste af os vil gerne tage til Bornholm i 2 dage for at 
deltage i disse møder med bannere mm.
Andre muligheder var Troldene, men vi frygter, at det ville blive en mat gentagelse med færre deltagere og 
samme koncept.
Håbets Træ kan ikke trækkes rundt, da vi ikke ville have noget sted at være.
Vi kan desværre ikke give et Håbets Træ til Allinge kommune på denne baggrund

Officiel besked:   Henrik afmelder vores telt på Danchells Plads.
Henrik og Jørn skriver et åbent brev til Folkemøde Bornholms bestyrelsesformand og Bornholms Tidende, 
hvori vi skarpt tager afstand fra, at de små foreninger desavoueres, og at folkemødet ikke længere ser ud til 
at være for folket, men for politikerne. 
Kirsten Bitsch og Ulla Libak skriver til borgmester Winnie og forklarer, hvorfor vi ikke kan give et træ.

Alternativ plan:  Folkemødet på Møn varer 2 dage: 28.-29. august. Her kan vi bedre bruge kræfterne og 
blive hørt. Måske er Møns Folkemøde stadig folkeligt.
Vi søger om plads på torvet i Stege. Vi går rundt med Håbets Træ her og forærer det til Stege.

Økonomi:    Telt på Bornholm koster 20.000 kr, telt på Møn koster 7000 kr. 

Beslutning:  
Stormødet d. 25.2. har den endelige beslutning om, hvorvidt økonomien må bruges på Møn. Disse forslag 
bør derfor behandles her. Desuden vil vi foreslå, at de, der vil med på Møn, bliver efter stormødet.

Referent: Margrethe
d. 17.1.2020


