
STORmøde ONSDAG d. 6. feb. 2019

i Netværkshuset Ericavej 149, Gentofte

Referat ordstyrer Knud Vilby - referent Ole Bergmann

1. Borgerforslag v. Mette Roerup
Mette Roerup gjorde opmærksom på, at der kun er indsamlet ca. 13.000 af 
de krævede 50.000 underskrifter, og tiden løber, der er kun fire måneder 
tilbage. Alle opfordres til at bruge alle tænkelige kontakter og netværk til 
udbredelse af borgerforslaget.
Man kan udprinte underskriftformularen, men den giver ikke i sig selv stor 
information om baggrunden for indsamlingen af vælgerunderskrifter.
Der var en lille udveksling om det kontraproduktive i evt. IKKE at opnå den 
50.000.

2. Workshops: Hvordan bliver BfA’s budskab synligt i Valgkampen
Kun få af de fremmødte havde på forhånd tilmeldt sig en af de foreslåede 
arbejdsgrupper, som blev omdannet til i alt 5 grupper:

a. Gadeaktioner med flyers - Hvor og hvornår – tekst til flyers
Kongelundsgruppen vil intensivere deres gadeaktioner, så de finder sted 
hver onsdag – stadig kl. 16 – 17 ved Runde Tårn, så snart valget er 
udskrevet. Alle er velkomne til at slutte sig til.
Gruppen har redigeret deres flyer. Den sendes ud til fri kopiering til alle og 
lægges på hjemmesiden. Leif Bork Hansen tilbyder desuden at kopiere den, 
således at den også kan bruges andre steder - f.eks. ved ”ad hoc-aktioner”,
ved stationer, foran valgsteder osv. Der blev på mødet oprettet en mail-liste
af interesserede til disse aktioner. Yderligere tilmelding til listen hos Gerd 
Gottlieb gerd.gottlieb@outlook.dk Tanken er, at den enkelte kan tage 
initiativ til at stille op, hvor vedkommende har lyst, med flyers – evt. 
BfAhjerter på pind – og invitere andre fra mail-listen til at slutte sig til. 
Gruppen talte desuden om at BfA´s Græske Kor burde genopstå, og endelig
opfordrede Brita Bastogi til kontakt til Erik Bjerager, Kristeligt Dagblad med 
flyeren og opfordring til at avisen beskæftiger sig med Sjælsmarksbørnene 
og det  moralske skred, der har fundet sted her til lands.

b. Avisindlæg – en gruppe er i gang,
Opfordrer til, at man deler opslag på facebook.
Forslag om, at den store annonce i Politiken bliver gentaget i Jyllands 
Posten, evt. andre medier i Jylland/Fyn med underskrift af jyske og fynske 
personligheder. Arne Normann arki_4@hotmail.com vil meget gerne have 
navneforslag. 
Annoncens ordlyd bliver ændret som følge af vedtagelsen af L140. 
Der bliver arbejdet på at arrangere et offentligt møde med deltagelse af 
tidligere underskrivere.

c.   Formulere spørgsmål til politikere på valgmøder og gaden samt 
annoncering og indlæg på facebook.

       Det er vigtigt, at vi hjælper hinanden med at registrere eventuelle 
valgmøder og evt. særlige debatemner. 
Der er behov for, at vi skærper vore argumenter, en enkelt slog til lyd for 
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egentlig skolingssessioner. På Fyn har de med held arrangeret 
paneldebatter, f.eks. med ordførere fra de forskellige partier. 

d. Valgfolder - er det en god idé? – kan det nås? – hvad skal der stå i den?
Kongelundsgruppe har fremstillet en folder, der ligger klar til brug.

e.  Fremme underskrifter til borgerforslag.
        Der bliver sendt opfordringer til at støtte borgerforlaget til en lang række   
        foreninger herunder faglige foreninger.

3. BfA´s arbejde med børnefamilierne i Sjælsmark  .
Udflugten til Zoo d. 1.12. samt nye planer. Vibeke Nerup
Der bliver arrangeret noget for de små børn i Sjælsmark, søndag den 17.2. 
formentlig en tur til et legeland i Kokkedal. Der er stor interesse for det 
blandt familierne.
Der arrangeres en biograftur i Allerød Bio for de ældre børn.
Der er brug for midler til kontingenter og sportsudstyr til de større børn i 
klubben på Sjælsmark, hvor BfA kunne støtte.
Der vil blive arrangeret et besøg på Lyngeskolen for BfA engang i foråret.

4. Status for registrering af børnenes historik v. Bente Rich
Arbejdet med at indsamle viden om børnenes og familiernes livssituation er i
gang i form af samtaler med børn.
Bente kunne fortælle om den norske praksis ved udsendelser: Nogle dages 
ophold på et roligt sted med hjælp fra barnevernet.
Hun oplyste videre, at man kan finde debatten om SFs forslag: 
”Inkorporering af Børnekonventionen i dansk lovgivning” på Folketinget TV 
fra den 22. januar. 
Betænkningen hedder B45.
Nægtelsen af undervisning til afviste asyl strider mod mindst to 
bestemmelser i konventionen, som i øvrigt fejrer 30 års jubilæum, bl.a. 
markeret med en høring i Fællessalen på Christiansborg den 7. februar.

5. Nyt fra Bornholmergruppen. Ulla Liberg
Der har hidtil været to forberedende møder i bornholmergruppen.
Antallet af deltagere er skrumpet, og der må meget gerne melde sig flere. 
Der er overnatningsmuligheder, og en 1-dagsdeltagelse er også en klar 
mulighed.

Her følger et stikordsreferat fra mødet om Verdensmålene på 
Folkemødet i FN-BYEN 
den 29.1. 2018 arrangeret af  dem i samarbejde med Folkemødet og Global 
fokus.
Fra BFA deltog Kirsten B. og Ulla L. (ref.)
Verdensmålene lig med forkortelsen SDG Sustainable Development Goal
Mærket med de mange farver, som hver symboliserer et af de 17 mål (med 
169 delmål) er i en cirkel, fordi man ved at arbejde med et, oftest vil gavne 
flere andre. De hænger sammen.
Hvis fx piger og kvinder syd for Sahara ikke længere skal bruge millioner af 
timer på at hente vand, bliver der mere tid til skole og uddannelse.
Der er sat 2030 som året, hvor målene skal være opfyldt.
Hvor de tidligere 8 Millenium mål om sult, sygdom, uddannelse m.fl. primært
rettede sig mod verdens fattige, gælder verdensmålene her for alle 
mennesker i verden. Der er dog stadig 4 millioner børn i verden, som ikke 
går i skole i dag. Det er ikke nok at sikre sig (i dag 9 ud af 10,) at alle børn 



kommer i skole, 
men: “Hvad lærer de i skolen?”

       Nogle af verdensmålene kan blive hverdagsmål fx omkring affald, plastik      
       o.s.v. Verdensmålene har desuden et motto: ”No one left behind” samt 
       “Leave no child behind”, hvilket kunne fremhæves på Folkemødet med
       tanke på Sjælsmarkbørn. Falder fint I tråd med vores overskrift: ”Danmark   
       gør børn fortræd”.
       Der var en opfordring om at lade de bagerste komme til orde, at bygge sine  
       events på dialog. Der blev også nævnt at lave ”buisness as unusual”, og at
       bruge andre udtryksformer end ord. Her er vi jo godt i gang med vores
       teaterarrangementer. 

Opfordring om ikke at sprede sig over for mange mål, men måske kun vælge
et eller to. Husk at samarbejde med andre om events.
Det er tankevækkende, at vi vil kunne nå at opfylde verdensmålene, hvis vi 
brugte 4% af verdens BNP. Danmark bruger 0,7% af vores BNP, hvilket er 
FNs mål nu og ikke ret mange lande lever op til.
Der er lavet et hæfte til folkemødet om Verdensmålene, en Bezzerwizzer, 
plakat, m.v. se evt. på Verdensmål.org/materiale
Mulige steder for os kunne være Global fokus, civiltinget, speakers corner ...

En stor del ”De femten”, der delte gaver ud ved Sjælsmark, vil deltage og 
lave events for os. Der søges finansiering med håb om at det lykkes.

Der arbejdes med Mester Jakel-teater (med tørre tæsk til en rødhåret 
strigle). 

6. NY folder til afløsning af udgave maj 2018 - Arbejdsgruppe nedsat 
med deltagelse af Karin Majgaard, Else Lidegaard, Henrik Mottlau og Helge 
Bønnelycke fra Kongelunden. Bl.a. skal de 10 krav gennemgås og 
aktualiseres til  vedtagelse på næste stormøde i maj.

9. NYT fra grupperne. 
Kongelundsgruppen eksisterer selv om centeret for længst er lukket. Der er i
reglen 10-15 deltagere, der bl.a. klarer den månedlige demonstration i byen.

      Avnstrupgruppen mødes af og til.
      Lægegruppen er blevet til en skrivegruppe.
      Kvindecafé hver anden tirsdag kl. 13 – 15.
      Sjælsmarksgruppen.

11. Økonomi   v. Henrik Mottlau. Det af Svend Broberg reviderede årsregnskab for
2018 blev forelagt og godkendt.
2 store donationer skal anvendes på det humanitært arbejde, og der er 
penge til Folkemødet.
Revisoren og kassereren takket for arbejdet og revisoren genvalgt.

12. Eventuel  t.   Knud Vilby fortalte om sit arbejde med bogen ”Danske værdier og
       udfordringer” af og med Arne Pihl Christensen.
       Else Lidegaard foreslog, at man kunne flytte udviste børnefamilier til     
       Sandholm, hvor børnefaciliteterne trods alt er bedre.

13. Næste Stormøde 14. maj 2019 kl. 11-14.30                              /ref. OB


