Koordinationsgruppen Mødereferat

20. marts 2019

1. Deltagere: Henrik Mottlau, Kirsten Bitsch, Mette Roerup,
Niels Stephensen og Karin Majgaard
Mødeleder Henrik - Referent Karin
2. Siden Sidst
a) Folkemødet – Kirsten B undersøger mulighed for aflevering af Håbets Træ som kan
skabe bedst mulig opmærksomhed for sagen. Kirsten håndterer, planlægning pågår.
b) Borgerforslag – antallet at støtter stiger støt – vi forventer at målet nås.
Rundsend gerne opfordring til at støtte i alle netværk
Der har været demonstration på Rådhuspladsen mod Racisme 16. marts
c) 2 annoncer til brug under kommende valgkamp under udarbejdelse – 1 annonce i Jyllandsposten med tekst som i Politiken sidste år og mange jyske underskrivere.
I den anden annonce i BTMetro nævnes partier ved navn og hvad de står for. Annoncerne
forventes udsendt tæt omkring 1. maj.
d) Børnekonvention. Den gruppe, der ville arrangere demonstration for at markere at
Børnekonventionen fylder 30 år har opgivet projektet indtil efter valget.
e) Seniorfestival på Marielyst Højskole - kort orientering og drøftelse
Skal BfA deltage? Drøftes på kommende stormøde 14. maj.
3. Dansk Røde Kors udgav den 5. april en rapport ”Trivsel hos børn på udrejsecenter
Sjælsmark”. Den gav nogle alarmerende facts angående børnenes psykiske tilstand. Mette
Roerup planlægger møde hos MS hvor psykologer fra Røde Kors deltager. Ligeledes
deltager Rektor fra Nyborg Gymnasium, der vil fokusere på, hvordan civilsamfundet kan
påvirke politikerne. Mødet afholdes 7. maj kl. 17.00 – 19.00 hos MS, Fælledvej KBH
Der fremsendes særskilt invitation.
4. Formidling af information fra Koordinatiosgruppen. Formidling sker via Facebook og/
eller mailliste afhængig af budskab – kan altid drøftes i koordinationsgruppen.
5. Dagsorden Stormøde 14. maj. Henrik udarbejder dagsorden. Netværkshuset er bestilt
6. Generalforsamling i Støtteforeningen er afholdt. Referat lægges på hjemmesiden, når
det er godkendt af koordinationsgruppen.
7. EVT.
Henvendelse fra Sjælsmarks Venner: Kan BfA hjælpe med fordeling af mad under Ramadanen?
Ellebæk Fængslet – Der er rapporteret om de gruelige forhold,
der ønske besøgsvenner – Mette kender kontaktperson – Mette orienterer på
stormødet 14. maj 2019
Kommende Møder:
14. maj – Stormøde – 11.00 - 14.30 – Netværkshuset
17. juni Koordinationsmøde – 11.00 – 13.30 Netværkshuset
28. august Stormøde – 11.00 - 14.30 – Netværkshuset

