BfA - Referat fra koo.møde mandag d. 1. okt. 2018 i Virum.
Til stede : Ole Bergmann (ordstyrer), Niels Stephensen, Henrik Mottlau, Gerd Gottlieb,
Carl Christian Timmermann, Alice Gielfeldt (referent) og Kirsten Bitsch.
1. Siden sidst.
Kirsten fortæller om søndagens Sjælsmarks arrangement for børn med forældre samt en
del personer fra BfA. Udflugten gik igen til en naturlegeplads ved Hillerød, hvor der blev
leget, lavet mad, gået tur m.m.m. altsammen fælles aktiviteter med hinanden, også
madlavning og grillpasning, hvor alle er med og alle hjælper til.
Stor succes igen 17 børn med 15 forældre og mange BfA´er.
Arne og Niels har været til et møde arrangeret af en fagforening i Valby, hvor en østriger
var inviteret og som fortalte om deres forhold til flygtninge som helhed.
2. " Med i BfA" eller "På vegne af BfA". Hvordan underskriver vi os, når vi ytrer os i den
offentlige dabat? Hvad siger vore egne tidligere vedtagelser?
Kirsten nævner, at vi har en gammel beslutning om, at vi underskriver os således: "Med i
BfA", hvis det ikke havde været oppe på et stormøde eller forbi koo.mødet.
Efter diskussion om emnet landede vi på følgende: Vi fastholder den gamle beslutning og
får den bekræftet på næste stormøde.
3.Revision af de 10 krav v. Christian.
Henrik noterede de rettelser, som vi fandt frem til. Desuden er det muligt at komme med
forslag på mail, der kan drøftes på næste møde.
4. Næste års tema?
Vi vil gerne fastholde samme overskrift : Danmark gør børn fortræd, men vi har også brug
for en række underpunkter f.eks. Hvad skal der ske, når de fylder 18 år? Flere forslag???
5. Den kommende valgkamp?
Opfordring til at BfA´er kommer med forslag på næste stormøde.
6. Stormødet d. 20. sept. - evaluering samt planlægning af næste stormøde.
For meget oplæg og for lidt stormøde, men iøvrigt et godt møde.
Næste stormøde d. 12. nov. kl. 11 - 14.30 med oplægsholder af David Trads, en aftale
som Mette har fået i stand. Henrik rundsender forslag til dagsorden.
7. Kulturnat og Bogforum. Skal vi stille op med bannere og løbesedler? Bornholm? m.m.
Kulturnatten og Bogforum blev nævnt som velbesøgte begivenheder, hvor vi kunne stille
op med banner mm. Måske skal vi prøve at gøre hinanden opmærksom på PR-muligheder
af denne slags og håbe på, at nogen vil gribe bolden, ligesom det er sket i forhold til 1.
Maj nogle gange. Vedr. folkemødet 2019. Hvornår skal vi søge om stadeplads, 1.nov.?
Vi ønsker samme plads som sidste år, det var en super placering. Der skal nedsættes en

bornholmergruppe på næste stormøde.
Hvem kan vi få til at omtale os i deres blade som f.eks. Samvirke, Ud og se, Ældresagen ?
Else Lidegård vil blive kontaktet ( af hvem ? )
8. Ny postmester . Det halter stadigvæk med besvarelser.
Vi forsøger at stramme op : Husk at melde tilbage. Ved næste koo.møde drøftes
overdragelse af jobbet som postmester fra Gerd til Karin.
9. Invitation til mangfoldighedsfestival.
Det er unges initiativ og de tilbyder os en gratis bod. Midt i nov. i Kbh./Valby. henrik har
sendt invitationen videre til Rudersdals frivillighedscenter og Mette har meldt sig til
arrangørerne.
10. Andet??
Der er et par studerende, som gerne vil tale med os vedr. et studieprojekt " Helping
Hands", Alice tager det med og sender det til Kongelundsgruppen. De to unge vil dukke
om til onsdagsdemoen.
Fyn skal stå på hjemmesiden under Kalender, men vi har brug for et par ord fra gruppen
om, hvad vi skal skrive
11. Evt.
Nye BfA´er - hvordan gør vi, hvordan inviterer vi dem ind i fællesskabet.
Den almindelige folder skal revideres, når oplaget er udsolgt. Skrivegruppen (vist nok
Karin, Arne , henrik +?) opfordres til at komme med forslag.
Næste møde i koogrp. hos Ole, Pilevej 16, Sørup, 3480 Fredensborg - husk samkørsel!
Onsdag d. 5. dec. kl. 11
Alice

