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Referat 5. bestyrelsesmøde i fredsministerium.dk 2014 

 

Dato:  09-08-2014 

Sted:  Fredsfondens Hus, Dronningensgade 14, 1420 København K 

Tilstede:  Frants Villadsen, Dorte Barfoed, Frands Frydendal, Hasse Schneidermann (delvist) 

Afbud: Niels Villadsen, Niels Groth 

Referent:  Dorte Barfoed 

Ref.dato: 17-08-2014 

 

Dagsorden: 

 

1.   Valg  af  ordstyrer  og  referent   

2.   Godkendelse  af  referat  fra  Bestyrelsesmøde  10-05-2014 

3.   Siden  sidst   

4.   Økonomi   

5.   Hvordan  kommer  vi  videre  med  vores  Arbejdsplan  2014?    

6.   Fredsweekend  den  20. ‐ 21.  september  (Orientering  og  uddelegering  af  opgaver)        

 20. ‐21.9.:  Medlemsworkshops  (Fremtidig  organisering,  mediearbejde  og  fælles    

 kampagner)   21.9.: ’War  is  over’ – koncert på FN’s Internationale Fredsdag. 

7.   Kommende  Bestyrelsesmøder:   Søndag  den  26.10  og  lørdag  den  22.11.   

8.   Eventuelt 
 

Referat: 

 

ad 1.  Frands F var ordstyrer og Dorte B referent. 

 

ad 2.  Referat af bestyrelsesmøde 10-05-2014 blev godkendt. Hængepartier siden maj er: 

- medlemsforeningernes manglende økonomiske bidrag, hvor Dorte B tager aktion.  

- dialog med medlemsforeningerne –  hvad har I gang i og hvordan kan vi samarbejde - også 

set i lyset af den lille opbakning til Folkemødet, hvor der i år ellers var rum for i  større grad 

end tidligere var mulighed for at profilere sig. 

 

ad 3.  Frants V: Havde nydt sommeren i juli, hvorfor referat/evaluering af Folkemødet ikke er 

færdig til udsendelse. SOS mod Racisme har afleveret deres evaluering, som vil blive indarbejdet i 

den endelige afrapportering. 

fredsministerium.dk har modtaget invitation fra Århus mod Krig og Terror til Fredsfestival Aarhus 

2014 lørdag den 4. oktober: (endnu ikke program på nettet). Nogle af hovedpunkterne i programmet 

er udveksling af erfaringer og ideer i krigsmodstanden samt Danmarks køb af krigsfly. Begge 

emner som FM også beskæftiger sig med, men uden partipolitisk vinkel. 

Denne ”mangel på politik” har Carsten Andersen (Århus mod Krig og Terror) kommenteret: 

Uddrag fra SKUB, DKP information, januar 2014, fra artiklen ”Status på fredsarbejdet” af Carsten 

Andersen: 
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”Fredsministeriet er et nyt forsøg på at lave en samling af fredsbevægelserne. Det udspringer af 2 

idealisters gode vilje, og de har faktisk formået at samle mange dele af fredsbevægelsen omkring en 

stand på folkemøderne på Bornholm.  

Der er tale om et praktisk samarbejde uden et politisk grundlag. Der er ingen fælles politisk 

holdning. Humanisme og pacifisme er nok mest rammende, hvis man skal karakterisere 

fredsministeriet.” 

Alle i Bestyrelsen er enige i, at vi er uafhængige af partipolitik, men at vi er politiske i og med at 

vores hovedopgave er at arbejde for et fælles fredsarbejde, samt ikke mindst et Fredsministerium. 

Den eventuelle uenighed og splittelse, der uvilkårligt løbende vil opstå, skal ligeså hurtigt imødegås 

med dialog. Frants V følger løbende omtaler af FM via Google-søgning og tilsender snarest 

Bestyrelsen resultatet af søgningen.  

Vores hjælpsomme hjemmeside-designer Chrissy W vil indføre et nyt format (Word Press), hvilket 

vil betyde, at den bliver mere brugervenlig. Frants V søger Fredsfondens Hus om støtte til fremover 

at være FMs faste mødelokalitet. Der vil blive tale om en mindre fee (strøm, vand mm) for fast brug 

af huset. 

Dorte B: Har deltaget i http://www.woolagainstweapons.co.uk/ sammen med Kvinder i Sort – det 

blev til ca. 27 meter banner i alle de nuancer af pink, der kan drømmes om. 

Frands F: Har været på rejse hele sommeren i Europa – primært i relation til sociokratiske 

arrangementer. 

Hasse S: Har brugt sommeren på programmet til Fredsweekenden i september samt ’oplæg til 

hvordan kommer vi videre med vores arbejdsplan’ 

 

ad 4.  Dorte fremlagde oversigt over indkomne donationer, der i alt i 2014 beløber sig til kr. 

11.030,-. Hasse S og Frands F rykker AMK for bidrag og Dorte B prøver at få flere 

medlemsforeninger til lommerne. St. Lærkegård løb lige akkurat rundt – så der har kun været tale 

om en mellemfinansiering. FM har d.d. kr. 10.907 på foreningskontoen. Dorte B orienterer løbende 

Frants V om modtagne donationer, krav og betalinger. 

 

ad 5. På baggrund af Hasse S’s oplæg havde vi en længere diskussion om, hvordan vi kommer 

videre. Konklusionen blev som tidligere skitseret i Handleplan (18-03-2014): Det haster med at få 

reaktiveret arbejdet med en beskrivelse af et fredsministeriums arbejdsopgaver, i højere grad at 

manifestere fredsministerium.dk’s koordinerende rolle, at styrke samarbejdet om modstanden mod 

indkøb af kampfly med andre grupper, indlede egentlig samarbejde med RIKO. Aktuelle 

arbejdsopgaver: Fredsweekend i september herunder invitation af relevante foreninger og grupper, 

udvikling af Fællesmøder, Handleplan for 2015, planlægning af Årsmøde 2015, løbende indsamling 

af økonomiske midler samt aktivering af nye medlemmer. 

 

ad 6. Hasse S præsenterede oplæg til program for Fredsweekend 20 – 21. september 2014. 

Annelise Ebbe (Kvindeligaen) samt Rasmus G (Pink Army) har pr. mail tilbudt deres hjælp. 

 

ad 7. Kommende Bestyrelsesmøder til efterretning. Der afholdes ligeledes Fællesmøder på de to 

datoer. 

 

ad 8. Ingen emner 

http://www.woolagainstweapons.co.uk/

