
Referent mødet den 2.5. 2021 Ulla Liberg 

1. Stormødet  Fire fra gruppen var med. Vi var meget glade 
for Michala Clante, som holdt et oplæg om 
Refugee Welcome. Alice har skrevet referat fra mødet, som 
kommer.  
Vi vil her gentage et par punkter: Husk at skrive på 
borgerforslaget hvor hun sammen med Carsten Jensen, 
Anne-Lise Marstrand m.fl  efterspørger en mere human 
flygtningepolitik i DK. Der mangler ca. 15.000 underskrifter, 
så spred budskabet. 
De har brug for flere medlemmer i Refugee Welcome, de får 
ingen støtte, det koster kun 100kr. årligt. Michala og nogle 
flere er nu på lønningslisten. 
Du kan testamentere til dem, uden at det berører dine 
arvinger.  
RW får så arveskatten i stedet for staten. RW har advokat, 
som gratis hjælper med at lave det. 
Der var to nye med til stormødet. Brug for flere. 

2. Nyt fra gruppen 
Der blev spurgt om Jørgen ikke havde skrevet et læserbrev. 
Det havde han selvfølgelig, denne gang om Klimaet. 
Karin refererede fra den store demonstration på 
Christiansborg slotsplads i mod HJEMSENDELSE AF 
SYRERNE. Der var flere andre fra BFA og fra vores 
Kongelundsgruppe udover Karin, Jørgen K. med banner og 
Alice. 
Per. Opmuntrende at også i højrepressen bliver der skrevet 
mod hjemsendelser. 
Der bliver flere demoer. Hold øje og send gerne besked til 
alle. 



Jørgen havde skrevet til Røde kors Anne La Cour ang. 
ældre asylansøgere. Mahmut er bekymret, da de er mange, 
der deler køkken m.v. Fået svar at de arbejder på det. 
Gyda vil vide om nogen har set aftalen med Rwanda, som 
Integrationsminister Tesfaye m.fl. var nede og mødtes med 
landet om. Nu vil de vist forsøge at lave modtagelse der til 
vores flygtninge. Samme dag blev vedtaget en lov i 
folketinget om, at DK må leve lejr i andet land.  
Enhedslisten kræver at få aftalen at se. Måske mere næste 
møde. 

3. Møn-mødet er den 20. og 21. august. BFA deltager vi 
har tilmeldt os og lejet telt, Gyda mener at fredag er for unge 
og lørdag for alle som sidst. Flyers fra mødt på Røde plads 
må kunne bruges igen, hvis ikke børn og deres mødre er 
kommet til DK. 

4. 5. Næste møder 
Det næste er den 6. juni kl. 14 hos Jørgen Kirkegaard. han 
sender indkaldelse en uge før. 
I Juli og august søndagsmøderne i vores 
gruppe sommeraflyste 
Den 5-9. kl 14 er hos Birgit og Helge. de sender indkaldelse 

Evt. Torben er ved at lave vejledning til os om, hvordan 
man laver link til Teammøder. Vi  håber ikke på flere 
onlinemøder, men hvis er det godt, at flere end Torben kan. 

Dagsordenspunkter foreløbige til mødet den 6.6. 
Jørgen K. sender indkaldelse ud med adresse en uge 
før 
1. Ordstyrer  og referent. (flere punkter?) 
2. Nyt om Mønmødet. 
3. Nyt fra gruppen 



4. Fremtidige demonstrationer efter sommerferien indhente 
tilladelse hos politiet. 
5. Næste møde 
6. Evt. Nyt om Rwanda? 


