
Evaluering af BfA på Folkemødet 2019

Netværkshuset d 28 juni 2019.
Tilstede : Ulla, Gerd, Bente, Kirsten B, Kirsten S, Helle, Gunver, henrik, Nina. 
Pga togstrejke var der nogle der ikke nåede frem. Der var kommet skriftlige 
kommentarer fra Margrethe og Lise.
Referent Nina

1. FORARBEJDET
Forbilledligt. God planlægning, dagsorden og referater. Tydelig ansvarsfordeling 
mellem arbejdsgrupperne. Husk at materiale til trykning SKAL afleveres til Henrik til
den tidsfrist han melder ud.

2. EVENTS, debatterne
Tiden til debatterne var generelt passende, 50m-1t. Der skal være lidt tid inden til 
forberedende dialog mellem deltagene.
Besøget var tilfredsstillende, 20-25 pr debat, og folk blev siddende og ville spørge.
Ulla og Bente skriver tak til oplægsholderne,

3. MESTER JAKEL
Der var ikke mange børn. Generelt havde de besøgende ikke ro på sig til at se en hel 
forestilling. Det var ellers en fin fortælling – og visuelt en god oplevelse.
Selve teatret kan ikke lånes igen. Men vigtigt at der hvert år er en ” leg”, noget 
humor, noget visuelt der kan trække folk til på en anden måde end debatterne 
( tidligere: lykkehjul, Støjberg live, rafle ) 

4. HÅBETS TRÆ
Fungerer stadig efter hensigten.  Jørgen vil reparere den gamle vogn, men måske skal 
vi   anskaffe en ny vogn med gummihjul, der kører bedre på brostenene, så runden 
kan blive længere. Fint med aflevering lørdag – men skiltene skal blive hængene ved 
overdragelsen.

5. QUISSEN 
 Som altid et godt samtalepapir ( der var dog overraskende få er kendte til broccoli-
sagen ).
  Der skal være lidt humor et nogle af spørgsmålene. Overvej svar nederst, så folke 
kan få dem med hjem også.

6. FLYEREN
Husk afleveringsfristen !!!  I stedet for ugens program, bedre med en præsentation af 
BfA og omtale af hvor vi kan findes på FM

7. DE 15
Fantastisk , meget professionelle. Fik stor opmærksomhed ved deres søde og rørende 
optrin . De laver en video af hele deres deltagelse, vi glæder os til at vise den på 
stormødet efter ferien. Ulla skriver tak til de to fonde der støttede økonomisk 
( Himmelblå- og Græsrods-fonden )

8. ØLKASSEN / SPEAKERS CORNER.
  Lise læste Nerups tale – stærkt !

9. TELTPLACERING



Godt at være midt mellem politikerne. Her vil vi gerne blive. Henrik skriver til FM 
sek, at vi næste år gerne vil være mindre i skjul af Nye Borgerlige. Vi kan nok ikke 
undgå at mange haster forbi til toiletterne, da det er en gennemgangssti.

10.TELTINDRETNING
Meget virkningsfuldt med børneportrætterne, tekstplancherne læses ikke .Det visuelle
udtryk vigtigt – store tydelige budskaber eller blikfang.

11.Fint med det blå stof – og opdelingen med vores private kabine var super.
 Det skal undersøges hvordan der kan være et solsejl udenfor ( Henrik kan skaffe et 
sejl og udtænke en ophængs måde ). Sandwich´en skal have tydelig opslag med ” 
dagens program ”
Anskaffe lidt flere festivalstole når de er på tilbud. Ellers møbleringen 
tilfredsstillende.
Kirsten S har lavet en liste over de rekvisitter der er på lager i henholdsvis Rønne, 
Birgit og Jørgens sommerhus, Kirstens kælder, Henriks skur. Nina renskriver listen 
og gemmer den til næste Bornholmergruppe.

12.KONKLUSION
Vi anbefaler Stormødet, at BfA deltager igen næste år, men det forudsætter samme 
gode planlægning inden og undervejs. Meget betydningsfuldt med onsdagsmødet hos 
Birgit og Jørgen. Stor tak til dem !!!


