Referat af skærmmøde i BfA-kongelundsgruppen 6-12-2020 kl. 14.
Vi var 8 deltagere på 6 computere. Det blev klart at deltagelse i mødet kræver dels det link, som
er blevet tilsendt de interesserede på mail, dels at man er logget ind på Google (da det er Googles
program “Meet” vi bruger) og dels en computer med kamera og mikrofon. De to sidstnævnte kan
købes for nogle få hundrede kroner i f.eks. El-Giganten og skal derefter installeres. De fleste bærbare computere har fra fødslen kamera og mikrofon. Det har det vist sig at I-pads og formentlig
andre tablets har også og kan bruges.
BfAs hjemmeside er under ny-udvikling og hertil ønsker BfA-centralt at de forskellige undergrupper har en kontaktperson. Helge blev valgt til kongelundsgruppens kontaktperson.
Uvist om der bliver Folkemøder i 2021 og tidligere har været talt om at vægte Møen-folkemøde
højere end Bornholm-mødet.
Der er problemer med pålideligheden af oplysninger fra MedCOI, Medical Country Origin Information, en EU organisation der skulle levere medicinske oplysninger fra andre lande til brug for asylmyndigheder. Danmark har åbnet en ambassade i Bagdad, som måske kan være en kanal til bedre oplysninger.
Regeringen har fremsat et meget omfangsrigt og indviklet forslag til "lov om hjemrejse for udlændige uden lovligt ophold”, som Knud Vilby har kommenteret i altinget.dk. Tak til Knud Vilby
for denne kommentar. Den kan læses ved at bruge dette link:
https://www.altinget.dk/artikel/knud-vilby-gennemgaar-nyt-lovforslag-udlaendingelovgivningen-er-et-vildnis-selv-for-jurister
Politisk Indeks viser øget støtte til regeringens støttepartier.
Det er dyrt at komme til og fra Avnstrup - men et stort behov for børnefamilierne
BfA har oprettet en særkonto, der modtager bidrag på
BfA's konto i Skjern Bank reg.nr. 7780 konto 1930866 mrk. transport . Vi vedtog at sende 1200 kr.
fra cigarkassen til denne konto.
Forfatteren Carsten Jensen anbefaler at man støtter et borgerforslag om at standse nedrivning
og salg af almene boliger og afskaﬀe de såkaldte ghettolister. Forslaget havde 7-12 om aftenen fået 44.456 støtter (50.000 påkrævet) og størreperioden udløber 13. december. Forslaget kan
ses og støttes ved at følge dette link:
https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-04982
Næste møde bliver 3-1-2021 kl. 14 også på skærmen — Ulla Liberg modtager punkter til dagsordenen, hvis du ikke har mulighed for at være med.

