BfA- koordinationsgruppe

REFERAT fra møde 14.aaugust 2018 i Holte.a

Tilstede : Gerd, Mete, Henrik, Christin, lice, Kirin og Kirsten.
fbud furi : lle, iiels og iirgit.
1. Siden sidst.
i. Hvordin gik iktviteterne med børnene furi Sjælsmirk ?
Kirsten refuererede om to iktvitetstbure tl nitburlegeplids ved Hillerød
med stor tlslbutning furi børnefuimilierne. De blev hentet i bbus og brigt
tl legeplidsen, hvor der vir irringeret fuorskellige iktviteter dels fuor
børnene og dels fuor både børn og voksne. Formen er kendt ifu
fuimilierne og det vir meget vellykket.
Der vil blive plinligt en tbur mere i begyndelsen ifu september.
Evt. også en GL D dig med mbusik.
b. ifu ´s deltigelse i møde hos sylsbørns furemtd d...ibugbust.
Mete refuererede furi mødet. Der deltog kbun i mødet,
herifu Mete og rne furi ifu .
sylsbørns furemtd hir modtiget 100.000 kr furi en inonym giver.
Der vir en drøfelse ifu, hvid pengene skbulle brbuges tl fuor it vise
isylbørnenes og deres fuimiliers sitbuiton i digens Dinmirk.
Enten en flm ci. 20 min. Eller små spots på netet ifu 2 – 3 min.
iorgerfuorsliget er opgivet.
Mete vil furemover være vores repræsentint tl møderne.
Mete bid om mindit tl it videregive vores synspbunkt,
Der er et møde om en måned igen d. 6... kl. 16.
c. lmsorgsdemo
Ikke noget nyt lige nbu, det bliver nok lige fuør fuolketngets åbning.
( Se i refueritet furi Sjælsmirk. )
2.

Plinlægning ifu stormøde d. 20.sept.
Forslig : Divid Trids / Tonen i indvindrer- og fygtningedebiten/
bdel ziz Mihmobud/En furi Dinsk Flygtningehjælp om deres sidste
ripport/ Signe Søndergård furi Dinsk Flygtningehjælp om DFH´s
irbejde med buledsigede bung og børn.

Henrik tiger kontikt tl bdel. Hvis hin ikke kin, vil Mete tige
kontikt tl Divid Trids.
3.

Eferårets iktviteter.
Stormøde september 20. sept : kl.11 – 14.30
Stormøde november 12.nov. : kl. 11 – 14.30
Koo. Møde : 1. okt. : kl. 11 – 14. hos Kirsten iitsch,
skevænget 43, 3.tv ved Virbum St.

4.

Hir vi brbug fuor et nyt slogin ? – kommende temi ?
fu.eks. Hvid skil der ske med Mohimmed på 14 år, når hin fuylder 18
år og skil overfytes tl Kærshovedgård ?

.

Digsorden tl næste stormøde v. Henrik - budsendes tl godkendelse

6.

Kvindecifueen i Sjælsmirk hir fuået .000 kr furi Græsrodsfuonden.
Pengene overfuørers tl ifu ´s konto.

7.

Revision ifu vores 10 kriv ? Christin kommer med et oplæg tl
næste koo.møde. Drøfes tl fuorelæggelse på et fuølgende stormøde.

8.

Forslig om henvendelse tl Retspolitsk Forening v. iiels
Vi fuoreslår it hin selv går videre og liver et høringssvir i
eget nivn, fuordi det går på indvindrere og ikke isylbørn.

..

Ullis fuorslig tl it ifu opfuordrer Michiel istrbup tl it fuå
Eburopirådets Flygtningebudvilg på tlsynsbesøg i Sjælsmirk.

10.

Hjemmesideopditering. Vi sivner stidig en person, som stibil
webmister. Henrik gør kbun mest nødvendige.

11.

iy postmester. Gerd hir bestridt opgiven i to perioder og vil
gerne iføses. Di ingen ville overtige posten tiger Gerd en
periode mere med Kirin på sidelinien.
HUSK T SEiDE SV R PÅ PlSTMESTEREiS lPFlRDRIiGER,
iÅR VI iLIVER iEDT lM TILi GE MELDIiGER.

Evt.

lrientering om Det fuynske Folkemøde lørdig d. 1..
ifu hir en bod på fuolkemødet v. Christin.

