
Møde i Kongelundsgruppen 5-3-2023 hos Jørgen. 

Vi var et lille sluttet selskab med en del afbud. 
Referent Ulla L. 

Problem med den mail med dagsorden, som Jørgen havde 
sendt ud. En del kom tilbage til Jørgen. Nogle var 
på maillisten, som ikke skulle være der, og nogle manglede 
fx. referenten.             
Ovenstående liste er fra Torben den 12.11. 2022. Brug den 
fremover.  
REFERAT 
1. Siden sidst. Flere fra gruppen var med til sidste 
stormøde. Vi læste referatet op. Godt oplæg fra svensk 
forsker om undersøgelse i flere lande om skader for børn 
ved lang asylproces med mange skift af sted. 
Karin havde fortalt om vores planlagte demo ved Rundetårn. 
2. Demonstration.  
Helge havde lavet 2 forslag til bagside af flyer med korte 
citat fra Børnekonventionen. Da der siden jul IKKE er 
kommet ret mange flere på Borgerforslaget fra Knud Vilby 
om at Inkorporere Børnekonventionen i dansk lov, blev vi 
enige om at droppe demonstrationen. Der er d.d.. 6,585 
underskrifter. Urealistisk at komme op i nærheden af 50.000 
og dumt at skulle forstyrre folk på gaden og bede dem at 
skrive under. 
To breve i stedet: Det blev besluttet, at Jørgen laver et 
udkast til et brev til Direktør i Udlændingestyrelsen Niels 
Henrik Larsen med anmodning om at ændre praksis, da 
77% af udvisningerne bliver omgjort. 
Et andet brev også formuleret af Jøren skal sendes til Lars 
Løkke Rasmussen med en opfordring til at holde fast i sin 
udtalelse om, at de sidste 5 børn skal hjem med deres 
mødre. 



Jørgen sender begge udkast til den faste gruppe af 
Kongelundere, så vi kan skrive under med 
Kongelundsgruppen. (referenten tænker om styregruppen 
skal orienteres, inden vi sender?) 
3. Folkemøde. 
Det er besluttet af folkemødegruppen, at vi hverken deltager 
på Bornholm eller Møn. I stedet vil vi prøve Valbyparken, 
hvor Ungdommens folkemøde foregår den 6. og 7. 
september.  
Dog uden et dyrt telt. 
Der var fra vores gruppe stor opbakning til at prøve at nå de 
unge. Efter næste stormøde den 10.5. er der igen møde i 
folkemødegr. og Ulla L. vil der viderebringe vores ønske om 
at deltage aktivt.  
Hvordan tages op på vores eget møde i Juni. 
4. Økonomi. 
Der er 4000 kr i kassen. Diskuterede hvor de gør mest nytte 
nu.  
Undersøgte lidt om Repatriate the Children men endte med 
at bevilge 1500 kr til Refugee welcome  og Michala Bendix, 
hvis arbejde vi beundrer. 
5. Evt. Mahmut sender hilsen til gruppen Vi ber Jørgen hilse 
tilbage. 
Tænk at have været asylansøger i 23 år nu. 
6. Næste møde 2.4 
Mødet er hos Birgit og Helge


