
      BfA koordinationsgruppen REFERAT fra møde 12. maj 2021

      Til stede:  Gerd, Mette, Henrik, Birgitte, Lilian, Kirsten og Alice. 
      Afbud fra Finn og Karin
       Ordstyrer Gerd og referent Alice

1.   Referat fra sidste møde godkendt.

2.   Picnic med indlagt Stormøde d. 22. juni kl. 12-15 v. Mette. 
Vi har brug for igen at se hinanden og finde ud af, hvilket spor vi vil forfølge og 
hvordan vi får kontakt med familierne i Aunstrup og Sjælsmark. Et kort oplæg af Knud 
Vilby eller Cæcilie fra syriensgruppen til diskussion / ideer og derefter arbejde i 
smågrupper. Ellers skal det mest være til hygge.
Alle tager mad med til en buffet til deling også kaffe, the m.m.

Mette ville lave et udkast ud fra de indkomne forslag. Gerd og Alice prøver at finde et 
sted, hvor vi kan afholde mødet.

3.   Folkemøde på Møn d. 20. og 21.august. Henrik aktiverer bornholmergruppen, 
       når alt er på plads.

4.   Et punkt 9 til BfA’s 8 krav. Finn ønsker et krav om, at der ikke må hjemsendes til 
usikre lande. Koogrp. finder en formulering på mail, der kan godkendes på stormødet 
22. juni.  Hvem lægger ud???  Stormødet skal også godkende, at 6 mdr.  ændres til 12 
i krav nr. 7 om om opholdstilladelse efter afslag.

5.   Den store demo d.19.  maj kl. 16.30 på Rådhuspladsen. Kom med.

6.  Nyt fra Avnstrup.  Aflysning af møder med familierne p.gr.a. corona. Nogle er 
indkaldt til samtaler i Hjemrejsestyrelsen. I næste BfA-Nyt gøres opmærksom på 
muligheden for at få en bisidder med til sådan et møde og en vejledning. 
Mette, Lilian, Nina og Birgitte planlægger sommerture for børnene i Avnstrup.

7.  Nyt fra Sjælsmark. Udendørsaktiviteter er nu i gang. Der søges efter flere frivillige   
     chauffører til at køre til fritidsaktiviteter.

8.  Avnstrupgruppen opfordrer Røde Kors  til en opfølgning af børneundersøgelserne 
     fra 2019.       Har børnene fået det bedre i Avnstrup? 

9.  Syriensgruppen har skrevet til socialdemokratiske byrådsmedlemmer, om de kan
     støtte partiets kyniske asylpoltik. Mange har svaret, at det kan de ikke.

      Næste møder i Netværkshuset:
      STORmøde 8. sep. 12-15  - Koogrp.  9. aug. kl.11.                     


