BfA Referat af Koordinatonnsruppemøde d. 04.04.18 hon Karin Majsaard
Deltasere: Mette Rorup (MR, Henri, Mottlau (HM, Birsit k,ovmand (Bk, Gerd Gottlieb (GG,
Karin Majsaard (KM, Carl Chrintan Timmermann (CCT, Alice Gielfeldt (AG,
Afbud fra: Ole Bersmann (OB,os Kirnten Bitnch (KB,.

Ø,onomi: Vi har med ta, modtaset et bidras fra Himmelblåfonden der n,al
anvenden tl slæde for anylbørn.
2. Generalfornamlinsen i ktøtteforeninsen: afholdt jf. vedtæsten
ke nærn,ilt referat OB.
3. Evaluerins af ntormødet d. 4.feb. Tilfrednhed med at Uk mødte talntær,t os
beredvillist benvarede voren npørsnmål. Godt med det ntore fremmøde.
Lænsden på mødet var o,. Vi vil tlntræbe at ntarte mere præcin.
ktormødet npørsen om varisheden af ktormøder er i orden.
4. Planlæsnins af ktormødet d. 30. maj ,l. 11.
Elne Lidesård har ,onta,tet Bent Melchior nom serne ville tale under
overn,rifen ”Anylbørn har ret tl en fremtd”. Ellern npørsen kisne køndersård
fra Dann, Flystninsehjælp der ,an fortælle om de ulednasede unse os Dann,
Flystninsehjælpn arbejde med børn os unse.
(Eferfølsende har BM nast ja,
Dasnorden udnenden af HM efer ,oosrp’n sod,endelne.
Nænte 2 ntormøder: torndas d. 20.nept. ,l. 11 os mandas d. 12.nov. ,l. 11.
5. Kriterier for indhold af BfA-Nyt: drøfelne af hvor meset af de manse
henvendelner der fremnenden tl BfA via pontmenter os ,oo-sruppe der n,al
videre ud i voren ntore netvær,. Enished om at tase problemet op på nænte
ntormøde for at få en vejledende tl,endesivelne af fra fornamlinsen”. (os nå
tase det under pun,tet ”Nyt fra pontmenteren”.
6. ktatun på fol,emødeforberedelnerne. Det sår sodt refererer MR.
Koosrp blander nis nelvfølselis i,,e i Bornholmersruppenn arbejde.
7. ktatun på Fol,ebevæselnen for anylbørnenen fremtd . MR refererer fra møder i
Fol,ebevæselnen.
8. Pontmenter – evaluerins af ordninsen ktor tlfrednhed med den den nye
pontmenterordnns. GG fortnætter indtl nænte møde.
9. BfA på faceboo,. Hvordan funserer det? De der er på ,an bruse det tl meset
ifls. MR.
10. Hjemmeniden. Vi mansler en annvarlis webmanter. Hvem vil???
Evt. 5. juni Minoriteternen Grundlovndas på Chrintania. MR er med os holder
et oplæs.
Nænte ,oo.møder: Tirndas d. 14. aus. Kl. 11 os Mandas d.24. nept ,l. 11
besse møder hon GG: Poppel Alle 23 2840 Holte.
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Ref. alice/hm

