
      

        

          Referat af møde i BfA´s  koordinationsgruppe 17.03.21  via Zoom 

Deltagere: Henrik Mottlau (HM), Finn Parbst (FP), Mette Roerup (MR), Gerd Gottlieb (GG),
Alice Gielfeldt (AG), Kirsten Kjær (KK), Nina Raaschou (NR) og referent Lilian Pagsberg (LP)

1. Ordstyrer MR, som takker Ingeborg for den store hjælp til at oprette Zoom.

2a.   Orientering fra Sjælsmark GG
Møde/demonstration 1 gang om måneden, sidste gang var der 10 personer. GG synes, det føles 
rigtigt at fortsætte.    

Chamilla Stern, ny frivillig koordinator fra RK, fortæller på zoom møde, at der er 125 personer på 
Sjælsmark hvoraf 50 er kvinder.

Det påtænkes at oprette udendørs aktiviteter såsom kor og fodboldhold, når der gives mulighed 
for det og senere vil de almindelige værksteder åbne.

Der er ingen kvindecafe i øjeblikket.  Cafegruppen overvejer at invitere på ture ud af centeret som 
alternativ, men det er endnu for koldt og alt er stadig lukket. 

FB. Der er åbent samråd om Ellebæk med Rosa Lund og De radikale. 
Fængselspræst Per Bohlbro udtaler sig om forholdene i en podcast på Amnesty. 

2b.  Orientering fra Avnstrup MR. Møde/demonstration en gang om måneden. Flere mødte op 
sidste gang også flere nye ansigter. 

Mette og Nina Lørring besøger familierne og Mette fortsætter med pigegruppen.
Man vil gerne oprette en drengegruppe for de store drenge.

Madordningen fungerer fint nu.
En beboer skriver på en plakat ”Fængsel i Avnstrup”. BfA protesterer. Samme beboer er utilfreds 
med forholdene på Avnstrup. Kvinden er, som mange beboere, nervøse og psykisk nedbrudte over
deres situation. 

BfA Har rimelig kontakt med Røde Kors og de svarer, når men henvender sig.
Vi må prøve at lave udflugter og arrangementer for beboerne i maj/juni.

2c.  Underskriftindsamling. 
God tilslutning til protest mod inddragelse af opholdstilladelse til syriske asylansøgere. BfA støtter. 
Syrienfamilierne ender på Avnstrup efter inddragelse af opholdstilladelse.

2d.  Ny bevægelse: Borgere der ikke støtter regeringens udlændingepolitik

2e.  Borgerforslag om hjemtagelse af børnene i lejrene i Syrien.  BfA opfodrer til at støtte.               
MR vil kontakte fremtrædende socialdemokrater vedrørende hjemtagelse af børnene fra lejrene.

3.    BfA-folder. Vi snakkede lidt frem og tilbage om ændringer, men blev til sidst enige om at 
genoptage diskussionen på næste koordinationsmøde.  

4.  FP.   BfA struktur, økonomi på hjemmesiden  (se forslag på 4 punkter vedlagt dagsorden) 
Forslaget blev vedtaget, dog med undtagelse af forslag om inhabilitet, blev slettet.
MR vil f.eks. gerne have, at der kan udbetales et mindre aconto beløb til støtte f.eks. til 
syriensgruppen eller andet aktuelt arbejde, som derefter skal afregnes.



5.  Stormøde. Vi fastholder at holde stormøde d. 22. apr. i Gentofte. Det kunne afholdes udendørs 
i gården og vare kun godt en time. Vigtigt at det aftalte oplæg er med.
Michala B: taler om sin bog og derefter et kortere møde med få punkter. 
FP vil undersøge om der er mulighed for at låne et større lokale et andet sted så vi kan holde 
mødet indendørs med de sædvanlige coronaregler.    
Henrik laver skelet til dagsordenen.

6.  Demonstration 20. marts mod racisme og fremmedhad.  Bannere med fra BfA. og postere. 
Knud Vilby holder tale.  
Man er forberedt på uønskede deltagere.                                      
Syriensgruppen har gjort et stort arbejde.
Ruben skal synge i Odense, der var ikke plads til ham i programmet i KBH.

7.     Nyt fra grupperne.
Syriensgruppen er yderst aktiv, gør et meget stort arbejde. Skriver indlæg til medlemmer af 
folketinget herunder mandagsbrev til Statsministeren.

Nina og Mette har haft læserbrev og indlæg i Politiken.
Kongelundsgruppen mangler referat på hjemmesiden. Prøver at holde kontakt til Avnstrupgrp.

8.     Evt.

         Næste møde i koordinationsgruppen via zoom d.  12 maj 

         Sommermøde i juni med frokost for alle BfA’ere planlægges 12 maj.
         Vi skal diskutere BfA’s fremtid. Skal vi fortsætte på samme vis eller skal vi forny os?

         

         Mvh. Lilian Pagsberg         

          

                

           

           

       

                            

 


