
Styregruppemøde d. 10. jan 2018 hos Birgit Skovmand.

Referat  

til stede: Birgit Skovmand, Niels Stephensen,  Henrik Mottlau,  Ole Bergmann, 
               Gerd Gottlieb,  Kirsten Bitsch,  Karin Majgaard,  Alice Gielfeldt

1.  Årsregnskab. Henrik forelagde regnskabet, der viste tilstrækkelige midler 
til de aktuelle aktiviteter, herunder Høring og Folkemøde.
Den store annonce i Politiken har modtaget fondsmidler, der næsten dækker 
udgifterne.

2. Styregruppens opgaver: Enighed om at få Stomødets accept til at hedde 
Koordinationsgruppen (Koogrp), for at undgå misforståede forventninger til 
en ”styre”gruppe.
Karin og Alice sammenskriver eksisterende tekster til beskrivelse af 
Koogrp.’s opgaver til godkendelse på Stormødet.  

Kun aktuelle medlemmer af styregruppen skal stå på styregruppens 
mailadresse for at sikre den interne kommunikation, men uden at gruppen 
derfor må opfattes som ”lukket”  

Demonstration ved Sjælsmark d. 14. januar: Program udsendt

Høringen d. 25. januar på Christiansborg. Al planlægning er parat.  
Der er stadig god plads. BfA’ere må gerne melde sig nu. Da vi (endnu) ikke 
har mobilepay vil det være muligt at betale de 50 kr. ved indgangen.

Stormødet d. 14. feb. i Netværkshuset i Gentofte.
Evaluering af sidste møde:
Fortæringen til stormøder er vigtigt for samværets skyld; men det kræver, 
at flere deltager i det praktiske.

Hovedtema/oplæg næste stormøde:
- udsatte børn / afviste børn 
- Serviceloven som nu imod børnekonventionen styres af   
  Udlændingestyrelsen i stedet for af kommunen
- En repræsentant fra Udlændingestyrelsen? Ole og Henrik tager kontakt.
- Folkebevægelsen for asylbørn? Hvad sker der? Mette spørges.



Henrik skriver dagsorden til korrektur og spørger Knud Vilby om ordstyrer.

6. Fastsættelse af datoer for kommende Sjælsmarksmøder. Mødesøndagene 
sættes på hjemmesidens kalender langt frem i tid.

7. SOS mod Racisme tildeler BfA Venskabsprisen.
Prisoverrækkelse d. 31. Jan. kl. 19 – 21 i Verdenskulturcentret. 
Der er aftalt nogle indlæg af BfA’ere. Program følger. 
Vi ønsker vi os: Paraplyer.

8. Kongelundens gadeaktioner og en pjece
    er i støbeskeen v. Alice.  Husk at fortælle om det på stormødet.

9. Henvendelser til postmesteren.  
   Gerd orienterer om den indkomne post.

10. Evt.
Omkring familier: Mette har talt med Anne Marie Helger om en fond, hvorfra
der kan søges penge til asylfamilier til forskellige aktiviteter. Familier som 
bor i Sjælsmark først og fremmest. Udvalg bestående af Kirsten og Mette ser 
på det og vender tilbage med et forslag.

Henrik foreslår at vi mod betaling får lov at spise med i et kantinemåltid på 
Sjælsmark. Nævnes på søndag.

Gerd:  Har informeret Sandholm om flytningen til Sjælsmark med tak til 
Jannik Bisp og den 14. gentager Nina Lørring takken

23. januar kl. 15.30 – 17 er der møde i Dansk Flygtningehjælps Asylnetværk.

Datoer for de kommende møder:

Koogrp.: torsdag d. 19. april kl. 11 hos Karin
STORmøde:  onsdag d. 30. maj kl. 11 formentlig Sættedammen.
 
Koogrp.: mandag d. 27. august kl. 11.
STORmøde: torsdag 20.sept. kl. 11 – 14.30.

                                                                                 Alice Gielfeldt/hm


