Referat 3. bestyrelsesmøde i fredsministerium.dk 2014
Dato:
Sted:
Tilstede:
Afbud:
Referent:
Ref.dato:

06-04-2014
Fredsfondens Hus, Dronningensgade 14, 1420 København K
Frants Villadsen, Dorte Barfoed, Hasse Schneidermann
Frands Frydendal, Niels Villadsen, Niels Groth
Dorte Barfoed
21-04-2014

Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer og referent
2. Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmødet den 8.3. 2014 (se vedhæftet fil)
3. Siden sidst, herunder økonomi
4. Udvikling af partnerskaber (se vedhæftet fil)
5. Eventuelt
Referat:
ad 1. Dorte B tog referattjansen.
ad 2. Referat 2 af møde 08-03-2014 blev godkendt uden kommentarer.
ad 3. Frants V orienterede om at følgende har bekræftet deres deltagelse i teltets arrangementer:
Arne Hansen, Jette Møller (SOS mod Racisme), Lis Gilager (Human RightsMarch), Christina

Wideman, Pernille Grumme (Kunstnere for Fred), Esperanto foreningen.
Hasse S orienterede om Fredsavisen og at artikel var afleveret til Helge Ratzer, der er
tovholder på projektet. Hasse S har haft kontakt til Golden Days i forbindelse med 21.
september 2014 og vil folde projektet ud under fællesmødet.
Dorte B redegjorde for økonomien, hvor der er dækning til udgifterne på Bornholm.
Mellemfinansieringen af Lærkegården kræver dog at der skal betales for overnatning
samtidig med bookning af plads. Endelig skal der igen appelleres til medlemsforeninger om
at støtte økonomisk blandt andet for at kunne gennemføre efterårets aktiviteter.
ad 4. Frands F havde udarbejde forslag til brev henvendt til foreninger om partnerskab. En
tidligere diskussion om forskellen på medlemmer og partnere blev genoptaget. Enighed om
at Frands F’s oplæg kan bruges i en redigeret og målrettet version til foreninger.
Udgangspunktet skal være et forpligtende medlemskab – ikke et partnerskab – og brevet
skal sendes som gammeldags post og skal desuden indeholde dokumentationen fra
Folkemødet 2013 og 21. september 2013. Brevet skal udsendes til udvalgte foreninger med
opfordring til at møde op i vores telt på Folkemødet. Dorte B finder tidligere liste over
relevante foreninger.
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Uagtet Frands F’s manglende tilstedeværelse var der enighed om at partnerskab er når vi
f.eks. samarbejder med Golden Days, Tænk med Hjertet m.fl. – altså ad hoc samarbejder,
der ikke nødvendigvis er forpligtende på sigt.
ad 5. De aktive gruppers situation blev taget op og vi aftalte at en status fra Kampflygruppen vil blive præsenteret på næste bestyrelsesmøde og fællesmøde den 10. maj 2014.
Endelig vendte vi igen hvordan fredsministerium.dk kan tiltrække og fastholde flere aktive
mennesker – specielt hvordan får vi en bedre kontakt de yngre generationer.
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