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Referat af Orienteringsmøde og stiftende Årsmøde 

søndag den 6. januar 2013 

Tilstede var: 

Niels Groth, Demokratikonsulenterne – Nina Kjeldsen, Kontakt Mellem Mennesker – Dorte 

Barfoed, Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed – Doris Kruckenberg, FredsVagten – 

Jørgen Manniche – Minna Skafte Jensen, FredsVagten, Valby og Sydvest mod Krig – Klaus Groth, 

Kontakt Mellem Mennesker – Nils Villadsen, Humanistisk Forum for Fred – Bo Richardt, 

FredsVagten – Frands Frydendal, Aldrig Mere Krig – Helge Ratzer, Nej til Krig, Århus mod Krig og 

Terror, Militærnægterkontoret – Ursula Villadsen, Danmark for Fred – Pernille Egebak, Danmark 

for Fred – Frants Villadsen, Danmark for Fred 

Afbud fra: 

Arne Hansen, Aldrig Mere Krig - Johan Kirkmand - Nina Friis, FredsVagten – Helge Larsen, 

Kunstnere for Fred. 

 

Orienteringsmøde om fredsministerium.dk 
 

1. Velkomst ved Initiativgruppen 

 

Frants V bød velkommen 

 

2. Beskrivelse af idégrundlaget og debat 

 

Frants V gjorde rede for idégrundlaget. Herefter var der debat. 

 

Dorte: Godt initiativ. Kvindernes Internationale Liga støtter og bakker op. Stærkere 

gennemslagskraft med en stor platform og forskellige vinkler. Vi skal være konkrete. 

 

Doris: fredsministerium (FM) er en platform for nye tankegange i befolkningen og senere eliten. 

Fredsundervisning i skoler. Modarbejde voldsforherligelse. 
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Jørgen: Større fokus ved fælles arbejde. Konfliktforskning, mægling, undervisning, mod 

undertrykkelse, flygtningearbejde, menneskerettigheder. Et FM i Danmark kan give en positiv 

udvikling i Europa. 

 

Minna: Valby og Sydvest har førhen lagt mange kræfter i Fredsfestival, men der kom kun få 

tilskuere. Derfor er det super, at tage til Bornholm. FM er en god og konkret ting. 

 

Nils V: Nye tankegange. Bedre oplysning. Fyrtårne. Vi kan være en spydspids i fredsarbejdet. 

Bo: Vi mangler en offentlig instans, der taler om fred. At tage til Bornholm er en konkret ting. 

 

Frands F: Jeg er mest optaget af den interne organisering. To fokusområder: FM et kontor i staten 

& Bornholm kan blive en koordinerende faktor for fredsbevægelsen. 

 

Helge R: Nej til Krig vil gerne være med på Bornholm. I den nuværende regerings grundlag er der 

omtalt et Fredsforskningsinstitut. Tradition om Fredsfestival i Århus. Fælles flagdag. 

Underskriftsindsamling. Holde afstemning om de danske forsvarsforbehold ifht EU. 

 

Ursula: Det er vigtigt at vi får Pressen med. Udvalgte journalister tidligt i processen. 

 

Pernille: Et fredsministerium skal få folk til ar reflektere over begrebet freds-førelse som alternativ 

til krigs-førelse.. 

 

Niels G: Fredsbevægelsen i Danmark har altid savnet koordination. Udenlandske fredsbevægelser 

er langt fremme. Valbys Fredsfestival bør holdes 1 gang årligt. FM skal udgive et blad og arrangere 

fredsdebatmøder, genetablere Socialt Forum. Deltagelse i folkemødet på Gotland. Dødens 

købmænd har fået for gode forhold fra politisk side i Danmark. Der er behov for freds-fyrtårne. 

 

Frants V: FM er vores store chance for at fokusere på det positive. På det positive i freds-førelse. Vi 

er alle forargede, oprørte, vrede og kede af det på grund af al den krig, men jeg mener, at 

fredsbevægelsens budskaber får større gennemslagskraft, ved at fokusere på det fremadrettede 

og positive. 

 

Dorte: Fokusere, ikke ”brede armene for langt ud”. 

 

Doris: Enig med fokus. FM’s messingskilt er positivt. 

 

Jørgen: OK med visioner. 

 

Mille: Fokus på få emner. Et blad er for tungt, hellere bruge de elektroniske medier. Kvindernes 

Internationale Liga udgiver et blad. Vi kunne skrive artikler. 

 

Klaus: Vigtigt at fokusere. 
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Nils V: Fokus på fredskultur. Få fat i en markant politiker, der vil promovere fred. 

 

Bo: Det er vigtigt at have fokus og være konkret. 

 

Frands F: Arbejdsmetode til at komme videre på: Hvad gør vi alle sammen? Hvad er der nogen der 

gør – og som vi alle kan bruge? Hvad mangler der? 

 

Ursula: FM minder om Lo. Kan der trækkes paralleller? Kan vi bruge det til noget? 

 

Pernille: Det er vigtigt at vi i FM har fælles konstruktive holdninger; så kan vi komme frem med 

vores forskelligheder i vores egne foreninger. 

 

Frants V: Vi skal ikke være bange for eliten. Hverken dens adgang til medier eller dens perfekte 

måder at udtrykke sig på, så man kan komme til at tro, at man er håbløst bagud. Vi repræsenterer 

et fredeligt bud på folkesjælen og vi skal prøve at være fortrøstningsfulde i vores arbejde mod 

elitens militarisme. 

 

3. Redegørelse for det økonomiske grundlag 

 

Frants V, der indtil videre har været ansvarlig, gennemgik FM’s økonomi. I 2012 var der indtægter 

på cirka 25.400 kr. og udgifter på cirka 17.500 kr. således, at der i dag står 8.287,10 kr. på kontoen. 

Frants anslår, at budgettet for sæsonen 2013 beløber sig til 30.000 kr., da der er bestilt et dobbelt 

så stort telt og en større strømpakke. 

 

Ursula: Skal vi søge sponsorer? 

 

Doris: Bange for sponsorer og tilfældige politikere. 

 

Jørgen: Vi skal passe på sponsorer og deres reklamer. 

 

Bo: Sponsor? Ja! En skrothandler, der tager imod gammelt militært isenkram! Vi skal huske, at vi 

har bundet os for 10.000 kr. til overnatningen på St. Lærkegård. Vi kan diskutere om det skal 

inddrages i det samlede budget. 

 

Jørgen: Husk penge til foredragsholdere. Evt. Jan Øberg. Nej til Krig har fået midler fra 

Plumfonden. 

 

Minna: Plumfonden lægges sammen med Fredsfonden. 

 

4. Redegørelse for og debat om de foreslåede vedtægter 

 

Frants V redegjorde for sine bekymringer over §5, stk.7, da det kan se ud som om foreningen let 

kan overtages af uvedkommende. 
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Ursula udtrykte ligeledes bekymring. 

 

Bo: Det synes som et fiktivt problem. 

 

Jørgen: Hvis vi vejrer et eller andet møder vi alle op. 

 

Frands F: Konsensus gør det sværere at erobre foreningen. 

 

Frants V: Trækker bekymringen tilbage, især da vi har §3, stk.2, der kontrollerer nye medlemmer. 

 

Niels G foreslår herefter, at formanden skal vælges direkte af Årsmødet. 

 

Ursula: Niels har formodentlig ret. 

 

Efter debat stemte vi om FM’s formand skal vælges direkte af Årsmødet. Resultatet blev 7 for og 7 

imod. Vi besluttede herefter i enighed, at punktet skal på dagsordenen til næste Årsmøde. 

 

Forsamlingen vedtog enstemmigt i øvrigt følgende rettelser til vedtægterne: 

 

- §1, stk.2 tilføjes ”partipolitisk uafhængig” 

- §5, stk.3 punkt 8: ”Valg af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant” 

- §5, stk.3 punkt 9: ”Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant” 

- Vedtægterne skal underskrives af dirigenten og referenten 

 

Herefter blev vedtægterne enstemmigt vedtaget. 
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Stiftende Årsmøde for fredsministerium.dk 

1. Valg af dirigent 

 

Frands Frydendal blev valgt som dirigent. 

 

2. Valg af referent 

 

Frants Villadsen blev valgt som referent. 

 

3. Redegørelse for baggrunden for foreningens stiftelse 

 

Frants V: Min idé opstod for 1 år siden, da jeg syntes, at fredsbevægelsen burde repræsenteres på 

Folkemødet på Bornholm. Ideén fængede blandt fredsbevægelsen og udviklede sig således, at vi 

kunne trykke foldere og streamere og leje en telt-bod på 3x6 meter. Økonomien balancerede flot, 

da vi samlede ca. 25.000 kr. ind og brugte ca. 17.000 kr. Deltagerne betalte selv deres rejse, 

ophold og fortæring. Omkring 20 fredsfolk fra 10 forskellige organisationer deltog. Udadtil 

udleverede vi 700 foldere, snakkede med et utal af interesserede og var i øvrigt aktive med taler 

på Speakers Corner, musik mm. Indadtil lærte vi hinanden bedre at kende og nu står vi så her. Det 

er meget glædeligt.  

 

4. Forslag til vedtægter 

 

Vedtægterne med ændringer som ovenfor beskrevet har vi lige vedtaget enstemmigt. 

 

5. Forslag til fremtidigt arbejde 

 

Frants V: Den næste måned er afgørende for, at arrangere debatmøder og andre arrangementer. 

Folkemødet åbner den 15.februar for tilmelding på nettet af arrangementer og events - sidste frist 

for at blive omtalt i den trykte Folkemødeavis er 1.5. 

 

I efteråret 2012 nedsatte vi følgende arbejds-grupper: 

Telt-gruppen – alt vedrørende teltet, bestilling, indretning, arrangementer mm. (Bo, Tom, Frants 

V) 

Ydre-gruppen - der har til ansvar at arrangere tiltag på Folkemødepladsen udenfor teltet; aktioner, 

demonstrationer, deltagelse i andres paneldebatter (Arne, Doris, Jørgen) 

PR-gruppen – materiale, foldere, udstilling mm. (Arne, Jørgen, Anna) 

Økonomi-gruppen – vedtægter, forening, CVR, bankkonto, fundraising (Johan, Niels, Frants, 

Minna) 

- Og så har Tom Paamand og Frands Frydendal tilbudt at afholde et internt (men åbent) 

forløb i teltet blandt andet omhandlende idéudvikling, agitation og langtidsplaner. 

Alle grupper er åbne for nye deltagere. 
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Minna: Inge Paaske, FredsVagt er i gang med en undersøgelse om andre fredsministerier i verden. 

 

Dorte: Vores folder skal kunne bruges som visitkort til alle. 

 

Den foreliggende folder er rigtig god, men der skal ændres på datoer mv. Det er en opgave for 

Frants V og PR-gruppen. 

 

Frants V har snakket med Helge Larsen, Kunstnere for Fred. Han arbejder med at booke kunstnere 

til teltet. Han forestiller sig en model for arrangementerne i teltet, der går ud på ½ times musik - ½ 

times debat/foredrag - ½ times musik osv. Det må være en opgave for telt-gruppen. Kunstnere for 

Fred støtter 100% op om FM, også økonomisk. 

 

Doris efterlyser samarbejde mellem telt- o g ydregruppen. 

 

Jørgen foreslår 1 aften på stranden bag teltet med fredssange og hygge. Freds-demonstration på 

Folkemødepladsen hver dag. 

 

Tom og Frands F arbejder i en Google-gruppe for FM. 

 

Frants V præsenterede herefter sit idé-katalog, der er vedhæftet dette referat. 

 

Bo: Wikipedia svær at arbejde med. 

 

Jørgen: Vigtigt med oplysninger på nettet om fred. 

 

Helge R tilbød at komme med forslag til aktiviteter. 

 

Ursula efterlyser et slogan til Bornholm, som folk kan huske. 

Det afstedkom følgende forslag: 

Betyder fred krig? 

Krig er fred. 

Fredskultur eller krigsopdragelse. 

Hvad er fred? Få svaret i Fredsministeriet. 

Vil du ha nogen tæsk? Nej vel. Besøg fredsministerium.dk! 

Fred er muligt. 

 

6. Forslag til budget og kontingent 

 

Frants V: Et slag på tasken er et budget på 30.000 kr. Beløbets størrelse skyldes, at vi i år har lejet 

et dobbelt så stort telt på 6x6 meter samt en større strømpakke for at kunne afholde debatmøder 

og musikarrangementer i vores eget telt. Budgettet indeholder desuden udgifter til leje af borde 

og stole, trykning af folder samt kaffe og diverse i teltet mm. 
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Bo foreslår, at vi øger budgettet med 10.000 kr. til bl.a. møder og mødedeltagere, således at det 

kommer til at lyde på 40.000 kr. Det vedtages. 

 

Niels G: Oplægsholdere er i forvejen på Bornholm. 

 

Helge: Måske kan vi dække rejseudgifter. 

 

Frants opfordrer til at alle installerer Skype på deres computer, da udvalg så kan holde møder 

uden at skulle rejse. Skype er gratis og kræver kun et kamera til ca. 150 kr. 

 

Frands F: AMK mødes ofte ”på halvvejen” i Odense eller holder telefonmøder. 

 

Doris: Ydre-gruppen mødes hos mig mandag den 21.januar kl. 10.30. Alle interesserede velkomne. 

Henrik Ibsensvej 4, 2.th, Frederiksberg. 

Minna: Vi skal til at ansøge fonde. Det skal være konkrete og dokumenterbare udgifter. Der skal 

nævnes, at al arbejdet udføres gratis. 

 

Frants V: Johan vil lægge et godt ord ind for os til Scharnbergfonden. 

 

Bo: Søg Enhedslistens Husfond. 

 

Frants V udarbejder en medlemsliste. 

 

Herefter snakker vi om FM skal kræve kontingentet eller gratis eller valgfrit. Vi vedtager, at vi 

forsøger os uden kontingent og at punktet tages op på det næste Årsmøde. 

 

7. Valg af foreningens bestyrelse 

 

Der blev opstillet følgende kandidater: 

 

Dorte Barfoed 

Frants Villadsen 

Frands Frydendal 

Niels Groth 

 

Helge Ratzer blev opstillet som 2.suppleant. 

 

Alle blev valgt med applaus. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter dette møde. 

 

8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 

 

Minna Skafte Jensen blev valgt som revisor. 

Pernille Egebak blev valgt som revisorsuppleant. 
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9. Eventuelt 
 

Niels foreslår, at vi afholder formøder før Bornholm. Emner kunne være: Dødens købmænd / Droner. 

Ursula kan sælge freds-smykker i teltet. 

Nils V efterlyser en strategiplan. Vi skal være super målrettede. Afholde møde med en politiker, hvor vi har 

super argumentation og knivskarp dokumentation. 

Helge R foreslår, at vi til næste møde inviterer en politiker, f.eks. en forsvarspolitisk ordfører. 

Jørgen: Sktiseplan med hvornår vi arbejder med f.eks RIKO, så vi har argumenter, så FM kommer ud til 

folket. 

Bo: Ang. argumenter: ikke intellektuelle argumenter, vi kan ikke ramme eliten med knivskarpe argumenter, 

vi skal ramme folkesjælen. F.eks. at soldater = lejesoldater. 

Frants V: Vi skal ikke være bange for eliten. Vi skal gøre det på vores måde. Vi skal formå at føre bolden 

over på vores banehalvdel. 

Niels: Invitere nogen udefra. 

Ursula: Skal vi arbejde på, at blive anerkendt som NGO? 

Minna: Invitere politikere til debat på Bornholm. 

Pernille: Vigtigt med at henvende sig til folket. 

Doris: Folkesjælen er hjernevasket. Der er masser af gode argumenter i spil allerede, men det nytter ikke 

meget. 

Niels: Vi skal være som sjakaler og bide til, når chancen kommer. 

Frands F: Folk har friheden til at ignorere lange tekster. Danske soldater er gode soldater. Dødsraten er på 

100 dræbte fjender for hver dræbt dansk soldat. 

Dorte: Problemer med at få fat i folkesjælen pga. afstand til krigen. 

Jørgen: Hellere positivt markere den internationale fredsdag 21.9 end flag på halv stang den 5/9. 

Tak til alle for et godt og konstruktivt møde. 

 

Nyt møde: Lørdag den 9. februar kl. 13-17. Samme sted: Kontakt mellem Mennesker, Godthåbsvej 262, 

2720 Vanløse 

Referent: Frants Villadsen 


