
Referat fra koo.gruppemøde   d. 14. jan. 2020  

Til stede: Mette, Henrik, Carl Christian, Finn, Kirsten og Alice. 
Afbud:  Gerd, Karin og Niels.

1. Siden sidst. Kirsten har modtaget en invitation fra Özlem Cekir til at deltage ved 
præsentation af hendes nye bog d. 20. feb., den vil blive sendt ud i BfA-Nyt.  
Bente Rich fortæller, at SF har genfremsat forslag om at børnekonventionen skal 
imkorporeres i dansk lovgivning.
Enighed om, at koordinationsgruppen opfordrer til at underskrive på borgerforslag om 
Automatisk statsborgerskab efter 10 år ved at lægge det BfA-Nyt.

2. Skal vi lægge nogle demoer ved Ellebæk? For at gøre opmærksom på de forfærdelige 
forhold i forlængelse af den øgede focus i presse og TV. Hvordan gør vi det bedst? 
Koogrp. vil opfordre Sjælsmarkgruppen til at afholde en demo i februar foran Ellebæk. 
Finn kontakter pressen, når den endelige dato er fastlagt. Finn kontakter også gruppen, 
som kalder sig "Luk Ellebæk" for at høre om deres planer og erfaringer.

3. Planlægning af næste stormøde. Else Lidegård har sendt et forslag om at invitere 
Georg Metz, Henrik forslog Jonas Eika, Finn foreslog Andreas Kamp. Der blev prioriteret 
som følger: Jonas Eika først alternativt Andreas Kamp. Henrik / Finn tager kontakt. 

4. Høring i folketinget d. 4. marts med overskrift  "Danske børn ud af Al Hol lejren" 
Mette refererede, at planlægningen er langt fremme. Ordstyrer bliver Knud Vilby og der 
er tilsagn til at være oplægsholdere fra advokat Knud Foldschack, Jurist Eva Schmidt, 
formand for Børns Vilkår Rasmus Kjeldahl m.fl. En meget effektiv dame ordner det 
praktiske omkring høringen med tilmeldinger m.m. 

5. Sjælsmark fremover? Skal vi fortsat stå foran Sjælsmark? Hvad skal være BfA’s fokus? 
Vi ved for lidt om, hvad der skal ske i løbet af foråret - Er ”børnene ud af Sjælsmark” løst 
med anbringelsen på Avnstrup?  Spørgsmålet er selvfølgelig primært 
Sjælsmarksgruppens; men tages op på næste stormøde.

6. Kongelundsgruppen vil vente med demoer ved Rundetårn, indtil vi ved mere om 
hvad, der kommer til at ske i løbet af foråret.

7. Folkemøde på Bornholm 2020.  Vi har fået plads et helt andet sted end vi har bedt om
i et fjernt hjørne af pladsen. Bornholmergruppen tager stilling på dens møde kl. 14. 
Se referat på hjemmesiden under ”Struktur/arbejdsgrupper”

8.  Økonomi v. Henrik. Årsregnskab blev fremlagt, forklaret og godkendt. Der nu 
økonomi til såvel folkemøde som aktiviteter for Sjælsmarks børn.

9.  Næste møde i koo.gruppen er onsdag d. 1.april kl. 11 i Netværkshuset. 
                                                                                                                                          Alice


