
Bedsteforældre for Asyl  - Styregruppen  - Mødereferat fra 30. oktober 2017

Til stede: Gerd  Gottlieb, Henrik Mottlau, Niels Stephensen, Karin Majgaard , Mette Roerup,             
                 Birgit Skovmand, Kirsten Bitsch  og  Alice Gielfeldt 

1.  Orientering om Høring på Christiansborg d. 25. januar 2018
Møde med Ulla Sandbæk og Mette Roerup om planlægningen -  herunder økonomi

      Olav Hergel skal være oplægsholder. Desuden kommer psykolog Solvej Gunnarsdottir ansat i 
Røde Kors samt vicedirektør Louise Holck, Institut for Menneskerettigheder.
I arbejdsgruppen: Mette Roerup, Karin Majgaard, Kirsten Bitsch  og Arne Normann.
Kirsten og Arne udarbejder forslag til invitation til de politiske partiers udlændinge- og 
integrationsordførere. Forslagene behandles på arbejdsgruppens møde den 6. november 17.

Malak- sagen skal vi have et barn med ???   Mette spørger Tone om vi kunne optage på et bånd, 
som kunne afspilles ved høringen.

2. Beskrivelse af Styregruppens arbejde.  

-  Planlægger mødestruktur og udarbejder dagsorden til kommende stormøder med faste punkter 
og ad   hoc punkter.  Faste punkter: Siden sidst, status for årets emne og nyt fra arbejdsgrupperne 
samt økonomi.

-   Besvarelse på indkommen post: Vi vælger en postmester som samtidig er kontaktperson 
udadtil for et halvt år ad gangen. Gerd varetager dette hverv det næste halve år. 

-  Besvarer eller sikrer besvarelse af lovforslag, der modtages til høring. Når der udarbejdes 
høringssvar kan det enten gøres som enkeltperson på egne vegne eller på hele bevægelsens 
vegne. Som enkeltperson kan man underskrive: ”med i BfA” - I BfA’s navn indhentes 
Styregruppens og eventuelle nøglepersoners accept.

-  Styregruppen kan give inspiration til at tage forskellige opgaver op og nedsætte arbejdsgrupper.

Efter mødet fandt Alice en ret dækkende beskrivelse for Styregruppen på hjemmesiden under 
”Struktur”   -   behandles på næste styremøde 

3.   Kommende stormøde mandag d.27. nov. i Sættedammen kl. 11 – 14.30.

      Foreløbig dagsorden:  
Oplægsholder udefra ??       Niels går i tænkeboks for at finde på
Dette punkt skal bekræfte beslutning om og status på vores tema for året: de 120 børnefamilier  - 
at tage stilling til de børn der er her lige nu. 

.Bornholm: skal vi deltage og på hvilken måde? Vi beder Ole om at komme med et oplæg.            

.

Nyt fra arbejdsgrupperne. (kort og kun egentligt nyt)                    

Brainstorming: Fællesinspiration på årets tema! Kirsten Bitsch  og Mette Roerup taler sammen.

4.  Referaterne fra styremøderne vil fremover ligge på hjemmesiden og sendes ikke ud som bfa-
nyt.

5. Evt.   Informations artikel skal rettes mht. deltagerantal og dato for høringen -   Mette skriver 
til dem. 

              Bente Rich, Jørn Nerup  og Niels Stephensen talte i  går med Haifa Awad

Næste stormøde d. 14.feb. kl. 11 – 14.30 på Erica vej

Næste styregruppemøde hos Birgit Skovmand, Baunesvinget 5, 3540 Lynge d. 10. januar kl. 10.
                                              Aftal fælleskørsel
                                                                                                                                                    Alice


