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Fællesmøde 17. april 2016 
 

Referat  
 
Sted: VerdensKulturCentret, Nørre Alle 7, København 

Referent: Dorte Barfoed, Hasse Schneidermann 

Referatdato: 4.5.2016 

 
Tilstede: Annelise Ebbe, Dorte Barfoed. Hasse Schneidermann, Doris Kruckenberg, Helge 

Ratzer, Kirsten Johannesen, Andre Brochu 

Afbud: Niels Groth, Tom Paamand, Dorte Lynge, Minna S, Jørgen M   

 

0.  Formalia 
Dorte B og Hasse tager referat.   

Dagorden godkendt. 

Referat af fællesmøde 2. april 2016 godkendt. 

 
1.  Orientering fra bestyrelsen 

 

Dorte B har ikke haft tid til at starte ajourføringen af medlemsliste og mangler stadig teknisk 

adgang til vores hjemmeside – Hasse sørger for kontakt til tidligere webmaster. 
 

2.  Protest mod danske tropper og kampfly til Syrien 19. april 2016   

 

Protesterne fortsætter: Dorte B orienterede fra planlægningsmødet 11. april 2016 

arrangeret af Tid Til Fred. Mødet var konstruktivt og der var bred enighed om at fortsætte 
protesterne uagtet den ringe tilslutning til demonstrationen den 31. marts 2016. Programmet 

og plakat blev fremlagt.  

 

Foretræde for Forsvarsudvalget: Hasse fremlagde fredsministerium.dk’s indsendte notat til 
udvalgets møde den 14. april. Minna S havde selv bedt om foretræde og henviste til notatet. 

Doris havde ligeledes haft foretræde. Havde haft en blandet oplevelse og fået mod på at 

fortsætte den slags parlamentarisk arbejde. Hasse og Doris havde fået skriftlige svar på deres 

indlæg fra udenrigsminister Kristian Jensen. Hasse vil samle både oplæg til udvalget og svar til 
evt. senere brug og opfordrer alle til at sende dem til ham. (Fredsministeriums notat er 

medsendt dette referat) 

 

3. Detailplanlægning af deltagelse i Tvinds Fredsfestival29. – 30. april 2016 
Efter at have nærlæst programmet med de mange allerede planlagte workshops havde Jørgen 

M og Hasse opgivet at arrangere en egen. Hasse, Tom og Helge deltager i relevante 

workshops. 

 

4. Folkemødet 2016 – Planlægning af Fredsministeriums aktiviteter 
 

Programskitse: (Arbejdsgruppe: Dorte B, Dorte L, Doris og Tom) Dorte B fremlagde  

arbejdsgruppens forslag. Skitsen blev vel modtaget og danner baggrund for det endelige 

program der skal foreligge til Fællesmødet den 21. maj 2016. 
 

Aktiviteter og events: Dorte B fremlagde ligeledes arbejdsgruppens ajourført oversigt med 

angivelse af tovholdere. En mindre gruppe, har modtaget Anne Marie Helgers invitation til, 

sammen med bla. a. Larsen og Würgler den 20. april at udvikle kunstneriske vinkler og 
aktiviteter under Folkemødet. De skal planlægges for siden at blive inkorporeret i det endelige 

program. 
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Deadlines for mobile events: De respektive tovholdere har selv ansvar for at få aktiviteter 
tilmeldt senest den 13.maj 2016 kl. 12.00, hvis der ønskes visning på Folkemødets app og 

avis. Ellers er deadline den 18. maj 2016 kl. 12.00. Herefter koster penge, som vi ikke har.  

Brug følgende link: https://kalender.brk.dk/event/login? 

 
Speakers Corner: Alle opfordres til at benytte denne oplagte mulighed for at komme ud med 

fredsbudskabet her og tilmeldingen foregår på: 

http://www.brk.dk/folkemoedet/program/sider/speakers-corner.aspx 

 
Transport: Der bliver ikke arrangeret fælles transport til Folkemødet, men der forsøges 

arrangeret leje af en større bil med afgang fra København. 

 

Indkvartering Lærkegården: Der er stadig ledige køjer såvel i pakke I som pakke II.  
Hasse udsender snarest invitation med det foreløbige program og opfordring til at tilmelde sig. 

 

5. FN’s Fredsdag den 21. september 2016 

 

Hasse havde talt med flere bl.a. Rasmus fra Pink Army, om projektet; ”Samtaler om Krig og 
Fred” som han præsenterede på seneste fællesmøde som alternativ idé til egentlig 

støttekoncert. Da der var mødedeltagere, der ikke kendte ideen præsenterede Hasse ideen 

igen og problematiserede hvorvidt projektet kan gennemføres på fredsdagen 2016 med den 

ønskede kvalitet og den rette lokalitet. Der skal måske findes et alternativ, som er praktisk 
gennemførligt her i 2016.  

 

6. Eventuelt 

 
Kampflykampagne: Med afsæt i den aktualiserede debat bla.a. om Peter Taxøs 

udenrigspolitiske granskning o.a. orienterede Helge om yderligere aktiviteter og materialer – 

se: https://nejtaktilnyekampfly.wordpress.com/ 

 

André orienterede om, at Miljøpartiet i Sverige foreslår at den svenske regering opretter et 
fredsdepartement.  

 

Klimabevægelse: Hasse foreslog at samarbejdet med Klima bevægelserne bl.a. NOAH bliver 

genoptaget 
 

7.  Afslutning – mødet sluttede kl. 14.30. 

 

Næste fællesmøde afholdes 21. maj 13.00 – 16.00  
i Verdenskulturcentret på Nørre Allé 7 i København / lokale 303  

 

https://kalender.brk.dk/event/login
http://www.brk.dk/folkemoedet/program/sider/speakers-corner.aspx
https://nejtaktilnyekampfly.wordpress.com/

