
Kære Kongelundsgruppe
Her er mit referat fra mødet i går. Spørgsmålene til quizzen er noteret, og I 
ser dem i et prøveudkast evt. på næste møde. Informationslæserbrevet om 
Sjælsmark fra Helge har I allerede fået.

Referat fra Kongelundsgruppen den 3.2. 2018
Vi var 12 deltagere hos Birgit og Helge
Referent Ulla L.

Meddelelser: - Der er en Høring den 7.2. kl 9-14.45. Børnekonventionen 
30 år, Har danske børn fået det bedre? Arrangør Børnesagens fællesråd  i 
 Fællessalen Christiansborg, tilmelding nødvendig.
- Diverse avisindlæg blev delt.
- Hanne M. melder afbud til i dag men foreslår at nogle af de penge, vi har, 
kan gives til de flygtninge, vi følger tæt, til rejser til KBH. Der er 3460 kr. i 
kassen.
- Henni: Vesterbro lokalradio var meget imødekommende overfor os 
tidligere, skal vi henvende os? 
- Os, der er blevet interviewet af de to studerende til opgave, har fået mail 
med opgaven og forespørgsel om, at de vil gå videre med en artikel. Kort 
snak om opgaven og dens indhold.

Bornholmergruppen: Ulla har sammen med Kirsten B. været til møde i FN-
byen om, hvordan FNs Verdensmål kan indgå på Folkemødet, da de er 
overskriften  i år. Der blev vist materiale og fortalt om mødet med 300 
deltagere. Et kort stikordsreferat lavet til bornholmergruppen er også 
vedhæftet her.
Der blev kort fortalt om, at der stadig er plads til flere i bornholmergruppen 
og også plads i lejet hus. Der er planlagt diverse teateroptræden fra vores 
gruppe og en aktionsteategruppe De femten. Til dem søger vi penge i 
Cirkus Himmelblåfonden.
Der kom mange gode spørgsmålsforslag til quizzen til Bornholm
Stormødet: Der er et punkt på om ældresagen. Kan vi ikke i stedet for 
annoncering spørge om at blive interviewet også for at få flere med i vores 
gruppe.
Der skal laves en ny folder om os til Bornholm. Helge opfordres til at melde 
sig og sagde ja.
Rundetårn Der er trykt foldere til demonstrationen på onsdag den 6.2. 
kl.15
Tove: Der er lavet en trykt udgave af tilmelding til Borgerforslaget fra 
Folkebevægelsen for asylbørns fremtid, så vi kan give til dem, der spørger, 
hvad kan vi gøre? Kun ca.12.000 underskrifter indtil nu.
Når valget bliver udskrevet vil vi være ved Rundetårn hver onsdag og da 
med vores valgflyer. Aftalte at søndagen efter valgdato er meddelt, vil vi 
samles om søndagen og aftale nærmere.



Evt. Positivt fra Jørgen: sidste valgprognose positiv.

Næste møde er 3. marts kl. 14hos Ulla og Per.
Mødet derefter er den 7.4. kl. 14 hos Henni.
Adresserne står i det referat, der er sendt via maillisten.


