
Referat 1. Bornholmermøde 
torsdag, den 10. januar 2019 kl. 10.30 - 13    
i  Netværkshuset, Ericavej 149, 2820 Gentofte,  
  
1.  Ordstyrer Ole og referent Ulla 

2.  Praktiske forhold: 

- stadeplads: Vi har ikke fået konkret besked om placering, tyder dog på       
samme som sidste år. Får besked den 31.1 
 - koordinatorer: Henrik og Ole står på ansøgning og er det indtil videre, 
deres ansvar at finde andre, hvis de ikke selv tager med derover. Kirsten B. 
er den, der står som kontaktperson på flyer til Bornholm 
 - økonomi: Sidste år brugte vi i alt 38.000 kr. Der er nu ca. 30- 40.000 
stående 
 - tidsfrister: Den 1. maj skal vi melde event ind. 

3. Teltet 
Den grund, vi har fået tildelt, er 6x6 m. Efter 31. januar skal vi bestille telt 
og svare på øvrige spørgsmål om indretning, strømforsyning m.m. 

     Enighed om at bruge samme størrelse og model som sidst. 2 tredjedele 
aktivitet og 1 tredjedel lager. Denne gang med to hylder for endevæggen i 
lager. El som sidst tilpas. Højtaler og forstærker med (navn på ansvaret). 

     Vigtigt at der bliver lavet en tydelig plan for indretning, som alle har, så vi 
kan gå i gang med at stille op ved ankomst. Henrik med i gruppen og 
opfordring til Kirsten Suhr om også at gå med. 

     Vi skal igen leje bord og bænke til at stå udenfor. 

     Fordele ved stænger til banner i træ og metal teleskob blev diskuteret. 

Efterlysning: Hvor er banner med pipfugle?  

4. Civiltinget 

Enighed om at ansøge om plads i Civiltinget? Vi blev afvist sidste år. Fordel 
at det bliver videotransmitteret. Skal søges inden 6.3.  

5. Speakers’ Corner 

Vi vil med der i år også.                                                                                       
Det er Bornholms tidende, der står for det. Ole undersøger hvornår, vi skal 
melde os til. 
 

 



6. Emner til vores eget telt: 
- ”Danmark gør børn fortræd” stadig kan være en underoverskrift. Vores 
fokus er børnene på Sjælsmark, som skal ud. Vi vil ikke beskæftige os med 
øen Lindholm. 

Hele Folkemødet bliver under paraplyen Fn’s verdensmål. Vi skal melde 
tilbage, hvilke vi har valgt. Møde den 29.1. kl. 13 – 16 i Fn-byen med 
folkemødegr. Ulla og Kirsten deltager. 

Tove havde undersøgt målene grundigt og foreslår, at BFa prøver at 
fokusere på de tre af verdensmålene, her i forkortet udgave:                                                                                                                                                                                                                                              
1. Afskaffelse af fattigdom  

     2. Sundhed og trivsel 

     3. Fred, retfærdighed og stærke institutioner. 

Længere diskussion af hvad, vi kan putte ind under de tre punkter, som vi 
prøver at arbejde videre med. 

Stikord  med navneforslag ud fra brainstormen: 

Hvad er fremtiden for disse børn? Ud fra Løgstrup om ikke tage livshåbet 
fra afviste asylansøgeres børn. Præst Jens Torkild Back, Det er en 
forbrydelse, at tage håbet fra et barn.  

”De vidste det ikke -Vi ved det godt” Vi må ikke trække nazikortet. 

Vende at de ikke vil rejse hjem til de kan ikke rejse hjem   

Forældrene tager børnene som gidsler, nej de sikrer dem fra mulig død og 
viser omsorg. 

De 51 underretninger om børn i Sjælsmark i 2018 og allerede 5 i år. 

Politikere møder folket: invitere topfolk fra partierne til 15 min. møde med 
os, hvor de skal komme og lytte. Også effekt, hvis de vælger ikke at 
komme. 

Navne nævnt: Ikke Lindholm Lau i år, men måske Christian Kock? 

Sven Brinkman (på baggrund af hans nytårstale), Knud Vilby, 

Mette Gjerskov, Rasmus Keldal, Anne Marie Helger 

Vores egne BFA’ere: Kirsten B. og Jørgen N. 

Ung pige på 16 år fra Rådhuspladsen var super god evt.  i samarbejde med 
Trampolinhuset? 

Gerd undersøger planer hos vores netværk/samarbejdspartnere. 



Ole kontakte Menneskerettighedscenter om plads i deres telt. 

     Ôzlem Z. Med sit Sjælsløsmark kontaktes også i år. 

Britha og Lise undersøger, ud fra det færdige program, hvor vi skal stille op 
i andres arrangementer.  

Tove og Ulla undersøger teatermuligheder ud fra erfaringer med 
Julemandshæren i Sjælsmark. Batida, Britt Liljensø fra Christiania. Vores 
Margrete har også vist interesse for teater og Christian har en ide, han 
arbejder på. 

Den 6.3 lukker tilmelding af Pop-upevents. 

                                                            

7. Uddelingsmaterialer og plakater, sandwiches m.m. 

Vores folder skal evt. revideres, nu den alligevel skal genoptrykkes. 
Koordinationsgruppen kigger på den evt. med hjælp fra Arne. 

Lave quiz med vores program og events på bagsiden.                                   
Evt. lave eget klistermærke med cirkel med verdensmålene og vore tre mål 
fremhævede og  BFA i midten. Bruges til træet. Spørge i FN-byen 
 

8. Nedsættelse af arbejdsgrupper dem med stort indkalder 
     - Håbets Træ: LISE – Kirsten – Helle _ Gunver 
      

- tekstning/PR: Quizz: GERD – Alice – Tove - Ulla 
 
     - talsmand, promotion: Kirsten B. med  tlf. Nr. på flyer 

Kontakte Bornholms tidende om artikel 
      

Bolig Bornholm: Følgende mangler: Lissie, Lise, Kirsten, Margrete, Kirsten B og 
måske Kirsten G.  

Huset fra sidste år i Rønne kontaktes af Ulla, da han sidste år talte om, at vi 
kunne komme igen. Plads til 4-5 

Husk at booke færge nu. Kirsten B. og Lise har bil 

Næste møde nr.2 Bornholm:den 1. februar kl. 10.30 – 13 i Netværkshuset 

 

Evt. Jørgen ville have råd om dilemma med hensyn til at være med i valgvideo fra 
Enhedslisten. Mange argumenter for og imod. 
 



 


