Referat fra Kongelundsmøde d. 1.oktober hos Birgit og Helge.
Børnedemoen ( se referat fra stormødet ) er udsat til foråret p.gr.a. tidsnød.
Tove : Vores forslag på stormødet vedr. demoer hver måned vant ikke rigtig gehør, men heller ikke
modstand, så vi vil gå videre med ideen. Herfor blev der nedsat en gruppe bestående af : Tove, Helge
og Alice til at udarbejde en pjece på en side, som vil kunne bruges til uddeling ved kommende demoer.
Første møde afholdes mandag d. 9.okt hos Tove. Hvis der er flere der vil være med er I velkomne.
Ulla L.: Vores lange mailliste trænger til at blive revideret, hvordan gøres det bedst ? Efter diskussion
blev vi enige om, at hvis der er nogen som ikke mere ønsker at modtage mails fra Kongelunden, så er I
velkomne til at meddele det til Torben, som er vores webmaster på :
Det er for svært at komme med i BfA, hvis man ikke kender nogen som er med i forvejen. Og
hjemmesiden er ikke nem at orientere sig i, den trænger til revidering evt. med hjælp udefra mod
betaling. Forslag om en eller anden form for mentorordning. Alice tager det op på næste
styregruppemøde og det sættes også på som punkt til næste stormøde.
Tove fortalte om et besøg Dianalund Asylcenter for at hilse på tidligere Kongelundsfamilier og
undersøge mulighederne for en udflugt. Det var et meget deprimerende besøg og det viste sig, at der
ikke er basis for at lave nogen aktivitet. Der var grimt og med nøgne vægge og rum. Og i øvrigt skal
familierne flyttes igen om en måned, da Dianalund skal lukkes d. 15. nov. Muligvis skal de overføres
til Sjælsmark, hvor forholdene er blevet ekstremt dårlige. Samtidig fortælles det,. at forholdene på
Kærshovedgård er blevet bedre skønt de begge er udrejsecentre.
Per pejer på hvordan vores sprogbrug omkring asylansøgere umærkeligt har forandret sig i de 10 år,
som BfA har eksisteret til endnu større negativitet og ekslusion.
Markering af 10 året for BfA´s demonstartioner vil foregå indenfor i Sandholm Asylcenter d. 29.10. kl.
14 ( vistnok. )
Kommende møder i Kongelunden :
5. nov. hos Birgit og Helge, Øresund Parkvej 2, IV tv, 2300 Kbh. S
3. dec. hos Henny.

