
        STORmøde ONSdag d. 28. aug. 2019 KL.11-14.30 

       i Netværkshuset Ericavej 149, Gentofte 
           - nær S-tog: Kildebakken 

DAGSORDEN   Ordstyrer Knud Vilby   -    referent Alice Gielfeldt

1.   Yderligere punkter til dagsordenen

2.   Viceborgmester i Lyngby-Taarbæk Simon Pihl Søresen  om sit syn pa!  
den stramme udlændingepolitik og svarer pa!  spørgsma! l.    

3.   NY regering.   Hvordan kan BfA med et øget politisk pres fa!  sine krav 
opfyldt?   Regeringens forsta! elsespapir kalder helt sikkert pa!  BfA’s kritik.
Kan BfA’s holdning i overensstemmelse med de 8 krav formuleres f.eks. i 
a!bent brev til ministeren?
Paradigmeskift skal tages af bordet
Sjælsmark og Kærshovedga! rd: Kriminalforsorgen afløses af Røde Kors
Pres pa!  regeringen for en seriøs behandling af borgerforslaget
 
a.   Gadeaktioner med flyers  - Hvor og hvorna! r – tekster?
b.   Avisindlæg 
c.    Skrive direkte til nøglepolitikere i regeringsgrundlaget 
d.    Annoncering i aviser samt indlæg pa!  egen og andres facebook 

4.   Lille vejledning til bisiddervirksomhed v. Gerd Gottlieb

5.    Folkemøde 2019  -  Evaluering -  ma! ske KrølleBøllefilm
       Folkemøde 2020?  -  Ha!ndtering af bornholmergruppen@ …

6.   NY folder uddeles til placering i det offentlige rum 
      biblioteker, skoler, menighedsra!d og +++

7.   NYT fra grupperne.  Kongelund-, Irak-, Fyn-, Avnstrup-, Læge-,  
      Skrive-, Kvindecafe@ -, Sjælsmark-     

8.  Økonomi -    v. Henrik Mottlau
     Koogrp. foresla! r at Trampolinhuset fa! r kr. 5.000 af humanitære kasse
      -  øremærket Sjælsmark
.

9.   Skal BfA’s 12-a! rsdag markeres d. 13. okt.?   -   Hvordan?

10.  Eventuelt    og næste Stormøde  25. nov. kl. 11-14.30
        
                            Der bliver lidt fortæring som vanligt       
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