Koo.møde i BfA i Sørup d. 5.12.2018 hos Ole Bergmann.
Afbud: Mette Roerup
REFERAT
1. Siden sidst. Intet nyt af betydning.
2. Indsamlingsbrevet. Enighed om, at en stormødebeslutning skal respektere dvs. at brevet
skal sendes ud. Det er tidligere på stormøde besluttet, at datalisten ikke skal bruges til
intern kommunikation. BfA-NYT kan heller ikke bruges, fordi så er indsamlingen
skattepligtig. Facebook blev foreslået, som en måde at få sendt brevet ud på. Ole vil spørge
en revisor, om det er uden skattemæssige problemer at sende brevet via facebook. I så
fald sender Ole det ud via Facebook. Ole vil også spørge Leif, hvorfor han ikke selv har
sendt det ud vis facebook. Desuden viste det sig, at der var problemer rent praktisk med at
få brevet sendt ud, flere havde prøvet uden held. Henrik orienterer brevets afsender Svend
Broberg om, hvorfor det ikke er sendt ud.
Kirsten og Gerd foreslår, at vi forbereder et oplæg til stormødet om forbedret
kommunikation via nettet samt at det undersøges, hvad en opdatering af vores
hjemmeside vil koste og hvad prisen for at købe det vil være og hvad udbyttet for os vil
være. Der er pt. ikke nogen, som har tilstrækkelig viden og tid til at påtage sig dette
arbejde, men alle opfordres til at spørge rundt blandt BfA´er og andre om der skulle være
nogen, som vil påtage sig den opgave
3. Anbefaling af Lysfest ved Kærshovedgaard. Vi støtter selvfølgelig anbefalingerne om en
lysfest ved Kærshovedgård.
4. Mere politisk manifestation. Skal vi skrive et åbent brev til Mette Frederiksen og spørge
om, hvad det er for nogle børn hun har øje for i sin helsidesannonce for en måneds tid
siden? Skrivegruppen v/Niels vil tage det med til gruppen.
Henrik foreslog ca. 10 små annoncer med 1 sætning, som skarpt giver udtryk for f.eks.
Lukning af Sjælsmark. Prisen i Jyllandsposten og BTMetro undersøges af Henrik.
Kirsten skal medvirke i et afsnit af “Tidsånd” med journalist Christoffer Emil Brun sammen
med Ibrahim, som hun har fulgt i ca. 10 år. Ibrahim siger:
“Jeg ville ønske, at man kunne føle sig velkommen det land, som man er født og bor i.”

Hvad med en julehilsen til folketingets medlemmer?
Tilbud om foredrag om BfA skal lægges på forsiden af hjemmesiden. BfA’ere, der holder
foredrag, opfordres til at tage “føl“ med til foredrag.
5. Næste stormøde d. 6. feb. 2019 i Netværkshuset. I stedet for en oplægsholder skal vi
med henblik på det kommende valg lave workshops (max. 8 i gruppen), med tilmelding til
forud specificerede emner. Der kan blive brug for en dokumentations/faktagruppe og
nogen, der kan håndtere annoncer og de sociale medier.
Derfor afholdes Koo.gruppemøde d. 10.januar i Netværkshuset kl. 13.30 – 15.30
efter bornholmer–mødet med planlægning som dagsorden.
6. Ny postmester. Karin overtager med hjælp fra Gerd. Når der ønskes svar tilbage til
postmesteren, så sæt et SU øverst, det betyder, at der SKAL svares.
7. Eventuelt. Henrik har brug for at nogen vil tage del i pasning af hjemmesiden.
Carl Christian: Vores integrationsminister siger: “De kan jo bare rejse hjem”
til lande som anses for tilstrækkelig sikre. Der skelnes ikke mellem dels den civilretslige
trussel og dels den offentligretslige trussel. Begge skal være opfyldt før, det er sikkert at
vende hjem. Enighed om, at det er en stor mangel.
Alice/hm

