
Referat af møde i BfA´s koordinationsgruppe via Zoom 16.2.21 
 
Deltagere: Henrik Mottlau (HM), Finn Pabst (FP), Lilian Pagsberg (LP), Mette Roerup 
(MR) og Gerd Gottlieb (GG) 
Afbud: Alice Gielfeldt, Kirsten Kjær, Karin Majgaard 
 
Referenter: GG indtil punkt, herefter FP 
 
Mødet blev afholdt over Zoom, som MR har fået lov at låne til os fra MS og det 
blev sat i gang af Ingeborg Ellegaard fra Syriensgruppen. Tak til MS og Ingeborg.  
 

1. Næste stormøde 
a. Foredragsholder: Stadig Michala C. Bendixen om ”troværdighed i 

asylsager”. GG kontaktet Michala 
b. Tidspunkt. Vi afsatte to datoer, som vil afhænge af forsamlingsreglerne 

til den tid: 25.3. eller 22.4. begge gange kl. 11 – 14.30. Henrik booker 
Netværkshuset, når det er muligt. 
 

2. Årsregnskab for BfA. HM har rundsendt regnskabet, og det er godkendt. 
Kvindefredsligaen har doneret 2.000 kr til BfA´s pigegruppe ved MR i 
Avnstrup. 
 

3. Revision af præsentationsfolderen. Den reviderede udgave var sendt ud på 
forhånd. Vi melder pr telefon eller mail vores ændringer til FP. Vi holder op 
med at uddele den nuværende, der bl.a. omkring madordningen på 
Avnstrup ikke er aktuel længere, men lægger den reviderede nye udgave 
fra FP op på hjemmesiden. 
 

4. Hvordan kan BfA støtte de ældre børn med penge til transport, når de går 
på skole? MR kunne fortælle, at der skelnes mellem to former for transport, 
nemlig transport til hygge og underholdning samt transport til undervisning, 
for de unge, der får lov til at gå til undervisning/kurser. DRK prøver at dække 
det sidste, men vil give besked til Avnstrup-BfA, hvis det ikke lykkes. Mht 
transport til underholdning er BfA ved Nina Lørring i samarbejde med DRK og 
en af centrets beboere klar til at fylde op på beboernes rejsekort, når der 
åbnes op for mere bevægelighed generelt i samfundet.  
 

5. Status på etablering af koordineringsgruppe mellem BfA, beboerne i 
Avnstrup og Røde Kors. Det var aftalen, at DRK skulle indkalde til næste 
møde i januar. Det er ikke sket endnu, formentlig på grund af corona-
situationen. Ved sidste møde var madordningen det centrale punkt. Vi 
vendte andre relevante emner: Meldepligten, beboerdemokratiet, 
Hjemrejsestyrelsens aktiviteter i centret, status på børnenes psykosociale 
situation og opfølgning på de behandlingskrævende børnesager, som Røde 
Kors via undersøgelsen i 2018 afdækkede. 



  
6. Status Avnstrupgruppen. MR og LP, som kommer på centret fortalte: 

madordningen synes nu at fungere til god tilfredshed. Der er rygter om det 
modsatte, hvilket ikke kan genkendes. Vi ved ikke nok om, hvordan DRK´s 
tanker om beboerdemokrati er realiseret, men MR er bekendt med, at der i 
hvert fald afholdes ”gangmøder”. Det er velkomment med BfA´s besøg som 
kontaktpersoner på centret, og vi er parate til at samle op efter beboernes 
egne ønsker, hvor vi oplever behov. F.eks. lytter og samler LP op, når hun 
mødes med kvinderne i køkkenerne. LP har også kendskab til en 
kvindegruppe med den lokale præst. Men grundlæggende kan vi 
selvfølgelig stadig ikke gøre noget ved det helt centrale: den fundamentale 
usikkerhed – hvad skal vi med vores liv og vores børns fremtid? HM efterlyser 
aktiviteter for mændene. Erfaringen er, at de er sværere at samle. Hans 
Dydensborgs har sendt os et forslag om netop at samle mændene om 
forskellige projekter med udgangspunkt i deres kompetencer. Det blev 
drøftet ved Sjælsmark 14.2., hvor man var enig i, at det skal samarbejdes 
med Røde Kors, som allerede har formuleret lignende ideer på deres 
hjemmeside. Avnstrupgruppen hjælper videre.  
 

7. Status opdatering af hjemmesiden som vi nu får praktisk og mæske også 
indholdsmæssig hjælp til via Nina Raaschou og Ingeborg Ellegaard.   

a. Opdatering af listen over medlemmerne i koordinationsgruppen på 
hjemmesiden. Koordinationsgruppens adresser slettes. 

b. Oversigt over arbejdsgrupper. Er nu på siden. GG skriver til de 
forskellige ansvarlige og beder dem selv om at holde sig a jour med 
aktualiteten i teksterne.  

c. Integrering af Syriensgruppen, det vil sige at det bliver muligt at følge 
med i arbejdet på BfA’s hjemmeside 
 

8. Status Trampolinhuset. Intet nyt. Vi ved at der arbejdes på en erstatning i en 
eller anden variant. 
 

9. Status Syriensgruppen. Gruppen mødes pt. hver anden torsdag over Zoom. 
Fungerer godt og aktiv med læserbreve, indlæg i pressen, henvendelser til 
politikere og foreninger. Arbejder tæt sammen med Repatriate the children. 
ved formanden, Natascha Ree Mikkelsen deltager. Der er stor offentlig 
opmærksomhed både i DK og på verdensplan om problemstillingen med 
de syriske lejre. Interesserede kan følge med på BfA´s hjemmeside. Her 
lægger gruppen deres materiale, breve og referater ind. Der er opstået en 
ny 2 nye underskriftsindsamlinger. Se punkt 10.  

 
10. Underskriftindsamling: ”børnene hjem fra Syrien NU” 

https://www.skrivunder.net/hent_danske_born_hjem_fra_fangelejre, 
https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-06540  

 



11. Indsamling til børnene i Syrien via BfA? Syriensgruppen og Henrik arbejder 
videre med sagen. 

 
12. FN’s internationale racismedag 20.3 på Den røde Plads. Deltager vi? Den 20 

marts afholder Fællesinitiativet mod Racisme og Fremmedhad en 
demonstrationsdag. Syriensgruppen har udtalt, at de gerne deltager, men 
opfordringen til at deltage gælder selvfølgelig alle fra BfA. Foreløbig ønsker 
gruppen en fysisk demonstration på Nørrebro i København. Der arrangeres 
også demonstrationer i mange andre byer. Vi har spurgt Knud Vilby, om han 
vil være taler og , det har han sagt ja til. Hvis ikke det er muligt at afholde en 
fysisk demonstration, vil det foregå over nettet. Den nærmere planlægning 
finder sted her i den kommende weekend. Nærmere følger.  
 

13. Koordinationsgruppens funktion og forretningsgang. Gruppens funktion er 
bedst beskrevet på hjemmesiden i den sorte bjælke under BfA´s ”struktur”. 
Længere nede under ”Koordinationsgruppen” er beskrivelsen mere 
kortfattet. Bør nok rettes, så det er mere tilgængeligt. Vi havde en diskussion 
af Syriensgruppens sidste udlæg på 1200, som gruppen har regnet med en 
efterfølgende bevilling til. Enighed om at vi må have en tydelig 
forretningsgang for brug af vores midler samt afklaring af 
stemmeberettigelse/evt inhabilitet ved afgørelser, hvor gruppens 
medlemmer samtidig er ansøgere.  
 

14. Deltagelse i folkemøde 2021. Vi deltager ikke på folkemødet på Bornholm i 
år, men regner med at deltage på Møn, som er fredag den 20. og lørdag 
den 21. august. 

 
15. Nyt om Ellebæk. Ingen vidste rigtig noget, men Mette Roerup havde set på 

Facebook-siden ”Luk Ellebæk” at en kinesisk student, som havde overset, at 
hun skulle have forlænget sin opholdstilladelse blev sat i Ellebæk, så hun ikke 
skulle ”forsvinde” inden hun blev sendt retur til Kina. Det tyder på, at der 
stadig er et misbrug af Ellebæk og at man ikke har efterkommet kritikken fra 
EU. Vi forsøger at finde ud af, hvad den øjeblikkelige status er. 

 
16. Vi vil meget gerne have en erstatning af Kirsten Bitsch, så der laves et opslag 

på den kommende indkaldelse til Stormøde. Det er Stormødet, der vælger 
nye medlemmer af koordineringsgruppen. 

 
17. Eventuelt LP spurgte om, hvordan vi sørger for at nye ”bedsteforældre” 

beholder interessen for fortsat at deltage i arbejdet. Der var enighed om, at 
det kunne være svært for nye at blive en del af fællesskabet, men det var 
straks sværere at finde løsninger. Dem som har været med i mange år ”ved 
godt hvad det drejer sig om”, men hvordan sørger de/vi for at udbrede den 
store viden om hele problemkomplekset til de nye? Stormøderne og 



navneopråb ved demonstrationerne er en del af det, men hvad mere kan 
der gøres? 
 

18. Næste møde. 17.3. kl. 11. MR sætter Zoom platformen op og indkalder. Nye 
emner er velkomne inden mødet, så det bliver nemmere at have en samlet 
dagsorden. 
 

MVH Finn Pabst og Gerd Gottlieb 19.2.21 
 


