
   Referat af koordinationsgruppemøde  13.5.20 afholdt over Microsoft Teams

  Deltagere: Finn Parbst, Mette Roerup, Karin Majgaaard, Henrik Mottlau, 
                     Alice Gielfeldt (pr. telefon) og Gerd Gottlieb (ref.) 

Afbud: Kirsten Bitsch   

1)   Ordstyrer og referent: Mette og Gerd

2)   Runde om aktiviteter og kontakter til centrene under corona-krisen: 
 Mette har haft regelmæssig kontakt med flere af beboerne og skrevet debatindlæg i Pol. om 
den nye Hjemrejsestyrelse med den berygtede Claes Nilas som direktør. 

 Kvindecafegruppen har løbende sendt sms til cafeens medlemmer, men det er           
sparsomt, hvad der er kommet retur. Karin og Gerd har udarbejdet en beskrivelse om BfA til
et katalog over senioraktiviteter i Rudersdals Kommune.

3)   Regnskab: Tages under den efterfølgende generalforsamling. 

4)   Bidrag til Trampolinhuset: Afventer STORmødebeslutning.

5)   Status på udflytning fra Sjælsmark: Så vidt vi ved, er der stadig planlagt       
  overflytning pr 1.7. Mette sender besked så snart, der er noget nyt.

6)   Stormøde. Hvornår og emner: Næste koo-møde 17.6. kl. 11 - 13 i Netværkshuset  
  og kommende stormøde 20.8. kl. 11 – 14.30 ligeledes i Netværkshuset. 
  Forslag til indhold: 

A. Invitere en Røde Kors overordnet i Avnstrup til at fortælle om vilkår, reglement osv. samt 
høre, hvordan vi kan støtte op? Finn følger op her. Desuden kunne vi invitere en beboer 
fra centret til at fortælle om livet på stedet, samt en BfA’er fra Avnstrup med 
nærkendskab til centret.
Planlægning af punktet drøftes med BfA Avnstrup. 

B. BfA´s fokus fremover. Nye emner, f.eks. børnene i Syrien? Hvordan med 
søndagsdemonstrationerne ved Sjælsmark efter flytningen? Kongelundsgruppens 
demonstrationer?

C. Hvordan kan vi fremme borgerforslaget, der udløber 3.10., om hjemtagelse af danske børn
og deres forældre fra de syriske lejre?

7)  Ophavsretsloven omkring Politiken og Frb. Amtsavis: Finn har undersøgt ophavsretten i 
forhold til kopiering af artikler fra de to aviser. Grønt lys betinget af kildeangivelse fra Frb. 
Amtsavis. Også OK for Politiken, hvis der hentes fra netavisen, men ikke fra papirudgaven. For 
begge aviser er der skærpede omstændigheder i forhold til fotos. Finn løser problemet med at
sende egne fotos. Vi ved ikke, om affotograferede artikler lagt på Facebook er tilladt.  

8) Status Ellebæk: Selv i forhold til corona-katastrofen vedbliver DK med at fylde fængslet op, og 
det på trods af EU´s henstillinger om at opgive indespærring efter ½ år, når udsendelse er 
umulig. Gerd kontakter Jørn Nerup for at høre, hvad der er sket i forhold til evt. samarbejde 
med ”Luk Ellebæk”. Finn genfremsender artiklen om forholdene fra jan. til koo-gruppen, og 
Mette kontakter den pågældende journalist. Bl.a. kan man interessere sig for, hvad der sker 
efter flytning til Avnstrup mht kontakt mellem fængslede familiefædre og deres børn. Alice og 



Gerd skriver sammen med Tove Krag en henvendelse til justitsministeren med kopi til 
partiernes retsordførere for at høre, hvad der kom ud af Europarådets torturkomité s påbud 
om at rette op ifølge komiteens anvisninger (Ellebæk, det ”værste sted komiteen havde set i 
hele Europa”)

9) Ny gruppe ”Syriensbørn hjem” (herunder støttegruppe for borgerforslaget syriensbørn): 
Johannes Pedersen, som er med i BfA, har sammen med Kirsten Kjær taget initiativ til at 
oprette støttegruppe til fordel for Syriensbørnene og anmoder BfA om at støtte etableringen I 
BfA regi. Initiativtager og stiller til borgerforslaget, Cæcillie Kongsgaard Balle, deltager gerne i 
gruppen. BfA støtter etablering at gruppen, og Finn og Mette taler sammen om, hvordan 
gruppen bør formeres, og hvad der er hovedformålet med gruppen. Link til borgerforslaget: 

10)  Ansøgning Poul Erik Bech Fonden til f.eks. etablering i Avnstrup: Der kan vise sig at være 
mange forskellige behov i Avnstrup f.eks. computere, hvis skolerne omkring Lejre ikke 
udleverer gratis. Fonden kan søges løbende via fondens særlige skema.  

11) Postmester: Karin har tjent os godt i mindst 1 ½ år og vil gerne afløses. Finn tager over ved 
årsskiftet. 

12) Fordeling af opgaver i gruppen: Vi har fået et fint tilbud af Nina Raaschou hjælp til 
hjemmesiden. Mette kontakter hende. Oplysninger om BfA’s struktur og koogruppen rolle 
ligger lidt uhensigtsmæssigt på hjemmesiden. Henrik prøver at få det rettet.

13) Evt. 

Kommende demonstrationer/møder ved Sjælsmark: Med de udvidede rammer for 
forsamlinger kan vi genoptage demonstrationerne ved Sjælsmark, næste gange den 24.5. og 
14.6. Gerd kontakter Leif Bork Hansen om den 24., hvor koo-gruppen påtager sig at lave 
dagsorden. Gerd oplyser til Tid og Sted, Hørsholmafsnittet i Frb. Amtsavis om de genoptagede 
demonstrationer.
Mødet blev afholdt over nettet. Vi brugte en mødeplatform lånt af MS, og blev enige om, at vi 
skal arbejde videre på at oprette vores egen mødeplatform, så vi selv kan indkalde til møder 
uden hjælp fra Mahmood fra MS.

Næste møde i koo-gruppen er som omtalt oven for 17.6. kl. 11 – 13           

15.6.30 Gerd


