Bedsteforældre for Asyl
BeslutningsREFERAT Bornholmergruppemøde 12.01.17 i Trampolinhuset
Til stede: Karin Majgaard, Mette Roerup, Kirsten Suhr, Henrik Mottlau, Lissie Thording,
Arne Normann, Lise Ravn, Ebbe Jørgensen, Helle Lippe og Margrete Tjalve
1. ordstyrer Karin - ref. henrik
2. Godkendelse af placering. Placering, 6x9 m areal og 6x6 m telt tager vi som en
udfordring og håber budgettet (kr. 33.000) godkendes på Stormøde.
Hvis vi ikke magter at løfte opgaven, kan vi springe fra inden 14. feb. for kr. 1.000
3. Institut for Menneskerettigheder (IFM) tilbyder 1 gratis event på 50 min.
Henrik modtager mail med et formuleret emne og dets relation til IFM. Vi ønsker en
event om fredagen helst kl. 16-17, alternativt i tidsrummet kl. 11-14
Lissie kontakter Stig Grenov, om han vil være oplægsholder
4. BfAs events på Folkemødet.

Brainstorming gav følgende resultater:

- Lykkehjul skal med – spørgsmål opdateres og gøres om muligt mere relevante i
relation til BfA's budskab - Mette låner det igen af MS
- Håbets Træ skal med – Træ er doneret med stor tak – materialet fornys om nødvendigt
Husk trækvogn
- PR-gruppe, der hver dag tager initiativer, der retter sig mod de politiske partier.
F.eks. en bro dannet af BfA'ere, Prmateriale, en snor/bånd mellem vores telt og deres
- Historisk vandring af flygtninge gennem tiderne (jøder, polakker etc.) rundt i området
- Gadeteater - Dukketeater. Margrethe undersøger muligheder og skriver replikker
- Speakers Corner, dårlig besøgt medmindre, der er et trækplaster før eller efter os.
Bør udnyttes alene fordi det er gratis reklame
Hvis Jørn vil skrive en tale, vil Lise holde den
- Civilteltet skal udnyttes med god oplægsholder og skarpt emne
- Kun en flyer til bred uddeling: på forsiden en fængende quiz, BfA's 10 krav i
komprimeret form og hovedprogrampunkter. Det detaljerede program lægges på
forsiden af BfA's hjemmesiden. Restoplag af A5-folder reserveres til hverveformål
- I teltet - stort nok til at lave egne events – kan fortælles asylsøgeres egne historier,
enten af dansktalende asylsøger (gerne igen en fra Kærshovedgård) eller af BfA'ere
- Lørdag tilmelder vi os en EU-arrangeret ”spejdermarch”, hvor vi skal bemande en post
- Der forestår stort arbejde med at tekste og udføre BfA-brandingmateriale, plakater,
sandwich m.m. Materiale i det fri skal være vandfast ...
Arbejdsgrupper, der nedsættes på Stormøde d. 1. feb.:
6 til tekstning og PR - 6-10 til arrangementer/events

-

4-6 i teatergruppe

Næste møde aftales strax efter Stormøde d. 1. feb.
/hm

