Fællesmøde lørdag den 21. maj 13.00 – 16.00 i
Verdenskulturcentret på Nørre Allé 7 lokale 303
REFERAT
Tilstede: Minna, Jørgen, Niels, Helge, Hasse, Dorte, Annelise, Bo, Lise, Pernille, Dorrit, Doris
og Inger (delvist).
0) Formalia:
Ordstyrer Hasse og referent Hasse og Dorte B
Dagsorden blev godkendt
Referat fra Fællesmøde 17. april blev godkendt
1) Orientering fra bestyrelsen
Hasse meddelte, at bestyrelsen havde afholdt møde umiddelbart før fællesmødet for blandt
andet at tjekke fremdriften i forhold til handlingsplanen 2016. På trods af at protestarbejdet
mod danske tropper og kampfly i Syrien havde taget tid og energi er bestyrelsen optimistisk,
men finder det nødvendigt på næste bestyrelsesmøde 24. juni 14.00 at tage spørgsmålet om
”kræfter og prioritering” op i forhold til efterårets arbejde herunder arrangement i forbindelse
med FN’s Fredsdag 21. september.
2) Siden sidst og aktuelt:
Enighed om at springe over.
2.1) Status Protest mod danske tropper og kampfly til Syrien
Der var ikke noget nyt vedr. opfølgning efter protestmøder foran Folketinget og notat til
forsvarsudvalget, svar og opfølgning ud over, at Hasse i løbet af juni søger at samle
forespørgsler og svar fra udvalget / ministeren og evt. lægge det på hjemmeside.
2.2) Status Nej tak til Kampfly kampagnen og arrangementer 27. maj
Helge og andre redegjorde for den aktuelle situation og opfordrede alle til at være aktive i den
planlagte landsdækkende initiativ fra kampagnen o.a.
2.3) Status Tribunalforeningen
Helge og Hasse redegjorde for den aktuelle situation og opfordrede alle til at støtte
tribunalforeningen bl.a. ved at melde sig ind i den.
3) Rapport fra Tvinds Fredsfestival den 29. og 30. april
Hasse og Helge gav kort rapport fra deltagelse i festivallem, der havde talt ca. 350 (unge)
mennesker fra ca. 35 lande. Øberg var hovedtaler og der var mange workshops, bl.a. om
”fredsundervisning”, hvor Hasse og Tom havde deltaget for at skubbe til netværkssamarbejde
om på sigt at etablere en fredshøjskole.
4) Folkemødet 2016 – Detailplanlægning af fredsministeriums aktiviteter
4.1) Hvem kommer og hvem bor på Store Lærkegård?
Dorte B fremlagde overblik over hvem, der har booket sig ind på hhv. Pakke 1: Lørdag den 11.
– mandag den 20. juni 2016 (Fredshøjskole) og Pakke 2: Onsdag den 15. – mandag den 20.
juni 2016 (Folkemødeaktivitet). Der var fuldt booket og mennesker på venteliste.
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4.2) Programgruppen fremlægger programmet
Hasse fremlagde det foreløbige program for fredshøjskolen fra 12. juni til onsdag 15. juni og
opdateret plan for ”mobile events” på pladsen under selve folkemødet 16. – 19. juni.
Der var enighed om at gøre mobil events scenografien enkel med flag og bannere a la
fredsvagten samt at Hasse skal forsøge at koordinere disse med kunstnergruppen.
Der var en kort dialog om relevans og form på det foreslåede aftenarrangement fredag aften
på Lærkegården, da vi kun kan reklamere om det via mund til mund og handouts på
Foldemødets to første dage. Vi besluttede at afholde en fest – og bl.a. invitere
kunstnergruppen forinden.
4.3) Liste over relevante arrangementer
Tom og Hasse fremlagde ikke en liste med overblik over relevante arrangementer vi kan
deltage i – men Hasse lovede at den vil blive produceret og rundsendt til alle, der skal til
Bornholm
4.4) Dannelse af relevante arbejdsgrupper og fordeling af opgaver
Der blev nedsat interne arbejdsgrupper med tovholder for alle funktioner i programmet.
5) Efterårets aktiviteter
5.1) Deltagelse i Nordiske Fredssamtal i Degerfors 12.-14. august 2016
Hasse informerede om, at fredsministerium var inviteret og har takket ja til at give rapport fra
Danmark om hhv. vores notat til forsvarsudvalget, kampflykampagnen og tribunalforeningen
efter eget valg. Helge, Niels og Dorris vil meget gerne med. Hasse spørger arrangørerne om
opholds- og rejserefusion – og sammen med Helge søger at arrangere fælles transport fra hhv.
København og Århus.
5.2) Status: Støttearrangement på FN’s fredsdag den 21.september
Hasse redegjorde for tredje gang for forslag til evt. arrangement idet han dog også fortalte at
han ikke havde gjort noget ved projektet den seneste måned. Spørgsmål om vi har kræfter til
et større arrangement på FN’s fredsdag skydes ud til bestyrelsesmøde 24. juni.
6) Næste ordinære fællesmøde afholdes Lørdag den 25. juni fra 13.00 – 16.00 i
Verdenskulturcentret, Nørre Allé 7, København lokale 305 på 3. sal.
7) Afslutning
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