Referat fællesmøde i fredsministerium.dk
Dato:
Sted:
Tilstede:

26-05-2013
”Kontakt Mellem Mennesker”, Godthåbsvej 262, Vanløse
Frands Frydendal, Dorte Barfoed, Frants Villadsen, Doris Kruckenberg, Jørgen
Manniche, Hasse Schneidermann, Helge Ratzer, Bo Richardt og Tom Paamand
Afbud:
Minna Skafte Jensen, Inger Grünbaum, Niels Groth, Arne Hansen, Helge Larsen,
Johan Kirkmand, Klaus Groth, Steen (SOS)
Referent: Dorte Barfoed
Referatdato: 02-06-2013
Dagsorden:
De materielle dagsordenspunkter er ordnet i rækkefølge som de begivenheder, vi forudser.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Velkomst.
Valg af ordstyrer og referent.
Godkendelse af dagsorden.
Godkendelse af referat
Rejseudligning.
Nyt fra bestyrelsen.
a. Referat. Udgiftsdækning for musikere.
Frem til Bornholm:
7. Pixibogen om Google-drevet – er den kommet?
8. Høring: Hvem skriver kronikker om fredsministeriet – først på Bornholm og siden i
Landstingssalen?
Bornholm. Orientering.
9. Udenfor-telt-gruppen. Doris har indsendt materiale, orienterer og besvarer opklarende
spørgsmål. Hvis UT-gruppen ønsker oplysninger eller beslutninger derefter, bedes den
forberede spørgsmål og beslutningsforslag.
10. Høring. Nyt fra grupper, der ikke har indsendt orienteringspunkter vdr. Bornholm.
a. PR-gruppen
b. Teltgruppen
c. Økonomigruppen.
d. Andre?
Én fra hver gruppe bedes svare på: Hvad har I fastlagt og planlagt? Hvad har I brug for
fra andre grupper eller fra fællesmødet? Hvad er jeres næste skridt?
11. Overordnet planlægning.
a. Vagtplan for Fredens Højskole.
b. Høring: Transport til og fra Bornholm. Hvad ligger fast?
c. Hvem ønsker hvilke oplysninger, før de kan lægge sig fast på noget? Hvem laver
skema over de oplysninger i ønsker at samle?
Workshop (endnu ukendt dato) til forberedelse af lanceringsmødet d. 21. sept.
12. FV orienterer.
Lanceringsmødet d. 21. sept.

13. Hasse har indsendt materiale (”Momentum”, 5 sider projekt, 11 sider bilag). Hasse giver en
kort orientering og besvarer opklarende spørgsmål. Hvis PR-gruppen ønsker oplysninger
eller beslutninger derefter, bedes den forberede spørgsmål og beslutningsforslag.
Arbejdsgruppe vedr. anskaffelse af nye kampfly.
14. Høring (Om hvilket spørgsmål?). Hasse forventer at få et oplæg om modstand mod
flyindkøb færdigt til separat udsendelse fredag.
15. Næste fællesmødes dato?
16. Eventuelt.
17. Evaluering af mødet - Check ud.
18. Kl. 16.45. Afsked.
Referat:
ad 1) Gensynsglæde i en mindre gruppe – Tom og Hasse var lettere forsinket.
ad 2) Frands F valgt til ordstyrer og Dorte til referent.
ad 3) Dagsorden godkendt.
ad 4) Referat af Fællesmøde 07-04-2013 godkendt.
ad 5) Dorte havde medbragte Rejsekasse til dækning af rejseudgifter over kr. 100,-. Kassen blev
hurtigt fyldt med store frivillige bidrag. Ingen mødedeltagere ønskede at gøre brug af Rejsekasse.
ad 6)
a. Frants V orienterede om den noget akavede situation et medlem har sat såvel Bestyrelsen som
resten af fredsministerium.dk i, ved kun at ville medvirke på Folkemødet under forudsætning af, at
vedkommendes transport og ophold blev dækket af fredministrerium.dk. Både Økonomigruppen og
Bestyrelsen havde i første omgang givet afslag, da det er en aftale, at aktivister og deltagere på
Folkemødet selv afholder udgifter til rejse, ophold og fortæring, men besluttede modvilligt pga.
udsigten til manglende programpunkter på Fredshøjskolen, at efterkomme vedkommendes krav.
Fællesmødet bakkede bestyrelsens beslutning op – en pragmatisk løsning. Fremover vil der
foreligge skriftlige notater fra bestyrelsen vedr. dækning af udgifter, inden der indgås aftaler og det
er kun med Bestyrelsens godkendelse, at man kan få dækket evt. udgifter i relation til aktiviteter for
fredsministerium.dk.
b. Frants V har givet afslag til samarbejde med en gruppe ”Bien” (- som udelukkende var
interesseret i tid i teltet) samt en person, der havde tilmeldt tre foredrag om ”9/11” i
fredsministerium.dk’s navn, hvilket er en uberettiget handling.
ad 7) Bestyrelsen har besluttet ikke at være koordinator af de enkelte arbejdsgruppers evt. Googledrev. Grupperne opfordres til selv at oprette Google-drev efter behov. Frands F har udarbejdet en
PIXI-manual til hvordan det gøres. Referater fra Fællesmøder og andet relevant materiale lægges op
på hjemmesiden.
ad 8) Det er PR-gruppen der har ansvaret for de to kronikker hhv. før og efter Folkemødet. Det vil
være en god ide at kontakte relevante landsdækkende avisers kronikredaktører for en evt.
forhåndsaftale/timing.

ad 9)
a. Doris fremlagde det foreløbige program, der stadig er åbent. Doris efterlyste et campingbord og
nogle flagholdere. Bo medbringer bord og flagholder bliver varetaget af frivillige fændrikker.
b. Doris vil få dækket udgifter til 10 stk. laminerede A3 plakater med det endelige program.
c. En kombineret grill- og sangaften blev aftalt til fredag aften, hvor Bo medbringer ca. 30 stk.
hæfter med fredssange.
d. ’Forvirringen’ med hvor et ’fælles-arrangementet’ med EL skal foregå torsdag eftermiddag.
Enighed om kort introduktion i Fredshøjskole og derefter samlet optog over til EL-teltet.
e. Bo tager kontakt til Knud Andersen (S/M Antons kaptajn) for aftale om arrangement.
ad 10)
a. PR-gruppen har haft travlt med hjemmeside, folder og anden kommunikation til Folkemødet,
herunder det fælles Folkemødeprogram. Frants V vil i den kommende uge få teknisk support til den
løbende ajourføring af hjemmesiden, der nu rent grafisk fremtræder meget flot. Husk kronikker – se
pkt. ad 8). Tom og Hasse sørger for løbende opdateringer af FM’s aktiviteter herunder resumeer af
oplæg og diskussioner.
b. Bordpladsen til de enkelte medlemsforeninger er meget trang, hvorfor alternative/kreative
løsninger til præsentation af materialer vil være velkomne. Frants V medbringer bord til
kaffe/te/vandkoger mm. Der skal med hjælp af fredsflag eller andet fremstilles en form for
’garderobe’, sådan at teltet hele tiden ser indbydende ud.
c. Økonomien har det godt og til d.d. har div. fonde doneret kr. 30.000 og medlemsforeninger og
enkelt bidrag har givet kr. 19.300. Stort bifald!
d. Alle værelser på Lærkegården er booket og dermed er overnatningen selvfinansieret. Der er
stadig ledige senge, samt mulighed for overnatning på madrasser i tilstødende fællesrum. Der er
ligeledes stadig muligt at leje sengelinned og håndkæder. Endelig er det muligt at leje cykler – der
er i alt 6. Bo undersøger en evt. internetforbindelse på gården.
Betaling for overnatning m/u sengelinned skal ske til fredsministerium.dk’ konto i Merkur
Andelskasse: 8401-1192485 Emnefelt: Lærke + fulde navn.
ad 11)
a. Der laves dagligt en vagtplan for teltet, så det hele tiden er bemandet i den officielle åbningstid.
b. Kvækkerne vil muligvis afholde en morgenandagt hver morgen i Fredshøjskolen.
c. Vi har foreløbig to tider på Speakers Corner fredag: Bo kl. 16.10 og Frants V kl. 16,40. Der er
afsat små 10 min. til tale og derefter spørgsmål fra SC’s konferencier plus evt. spørgsmål fra
publikum.
d. Alle blandt mødedeltagerne havde selv sørget for transport alt. fik deres transportproblem løst
under mødet herunder også transport af musikinstrumenter, borde m.m. Dorte medsender
telefonliste sammen med referatet.
ad 12)
a. Tidsmæssigt har det været svært at finde en dato for en Workshop, der dels lå tidligt nok i
forhold til lanceringen og ikke ramlede ind i ferieplaner mm., derfor blev det besluttet at afholde
workshoppen torsdag aften den 13. juni på Lærkegården.
b. Workshoppens formål er med udgangspunkt i PR-gruppens Momentum-skriv, at få fastlagt
indhold og tidsplan samt at få nedsat relevante arbejdsgrupper.
ad 13)
a. Hasse præsenterede kort det imponerende arbejde fra PR-gruppen. En både spændende og
givende debat udviklede sig hurtigt og følgende emner blev blandt andet bragt på banen
(uprioriteret): Velstand versus krig, afmontering af frygten/angsten, alternativet til krig, ambitiøs
udenrigs- og sikkerhedspolitik, fredskultur, alternativet til produktion af militært isenkram, den

internationale scene, udbygning af civilforsvaret, erfaringerne fra det svenske miljøparti (90’erne),
voldkultur osv. osv.
b. Forslag til Fredsminister for én dag/konferencier i Landstingssalen blev også diskuteret. Enighed
om at det skal være en person, der ikke nødvendigvis er 100% enig med FM, men som offentligt er
kendt for sin troværdighed og som har det fornødne overblik til at styre et offentligt arrangement.
Emner til posten: Niels Helveg Petersen, Bjørn Elmquist, Knud Foldschack, Lasse Ellegaard, Per
Stig Møller (enighed om at PSM i dag mangler troværdighed), Steffen Gram, Anders Ladekarl og
Thomas Dahl.
c. PR-gruppen tager snarest kontakt til Nikolaj Villumsen angående Landstingssalen samt
Københavns Kommune og Politi vedr. demonstration på Christiansborg Slotsplads den 21.
september.
d. Kommentarer til selve oplægget er naturligvis mere end velkomne og sendes til enten Frants
eller Hasse. Dorte efterlyste en korrektur og sender sine indholdsmæssige kommentarer til Hasse.
ad 14)
a. PR-gruppen har foreslået som det fremgår af ’Momentum’, at debatten om anskaffelse af
kampfly for ca. 150 milliarden skal indgå i vores lanceringskampagne. Stor enighed om, at det giver
god mening allerede nu at starte debatten.
b. Endnu en god og frugtbar høring udspandt sig om hvorvidt det er realistisk med total
afmilitarisering eller en mere pragmatisk tilgang er modellen. Emnerne der blandt andet blev berørt
var (uprioriteret): Samarbejde med fagbevægelsen, underskriftsindsamling, parallelle kontakter til
politikerne, samarbejde med Mellemfolkeligt Samvirke, gadeaktiviteter, konfliktløsning,
mæglerrolle, empati og humanisme, voldkultur, trusselsbillede, frygten – dobbeltheden i frygten,
politikernes løgne, cyberkrigen – hackerne, aktionsgruppe osv.
c. Arbejdsgruppen arbejder videre i tæt samarbejde med PR-gruppen.
ad 15) Næste Fællesmøde lørdag den 3. august kl. 13 til 17, ”Kontakt Mellem Mennesker”,
Godthåbsvej 262, Vanløse.
ad 16) ”Valby og Sydvest mod Krig planlægger en aktion på Rådhuspladsen den 13. juni, hvor
FAD ( Forsvars- & Aerospaceindustrien i Danmark = våbenindustri) holder årsmøde i Dansk
Industris bygning. Vi kender endnu ikke det nøjagtige tidspunkt på dagen. De der vil være med, er
velkomne til forberedelsesmøde den 3. juni kl. 19,30 i Oktober Bogbutik, Vester Fælledvej 1B. I
kan bare dukke op 13. juni – jeg skal nok sørge for, at give besked om tidspunktet så snart det er
afklaret.”
ad 17) Kl. 16.50: Farvel og tak for et ualmindeligt konstruktivt og givende møde.

