Referat fra Fællesmøde i fredsministerium.dk

-

lørdag den 10. maj 2014 kl. 15-17 i ”Kontakt Mellem Mennesker”

Til stede var: Jørgen Manniche, Michael Nielsen, Dorte Barfoed, Niels Groth (delvist), André
Brochu, Inger G. Röder, Frants Villadsen
Afbud fra: Frands Frydendal, Christina Wiedeman, Hasse Schneidermann, Jette Møller, Helge
Ratzer, Minna S. Jensen, Dorte Lykke samt FredsVagten (demonstration)
Dagsorden:
1.Valg af ordstyrer og referent
Dorte B blev valgt som ordstyrer, Frants V som referent

2.Godkendelse af referat fra den 06.04. 2014
Referatet godkendt

3.Siden sidst
Dorte B: Økonomien ser pæn ud, men der er kun 3 foreninger som indtil nu har bidraget.
Overnatning på St. Lærkegård skal betales med det samme.
Michael N: Enhedslisten har omkring 100 lokalafdelinger, hvor man kan søge om penge.
Jørgen M: De fleste af vore foreninger har få midler.
André B har skrevet en præsentation af fredsministerium.dk på engelsk. Den kan læses på
hjemmesiden.
Niels G: EU har visse muligheder for fredsfremmende initiativer.
André B: Deltager i Nordiska Fredssamtal i Degerfors. Arbejder med EU-valget.
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4.Orientering om Folkemødet 2014
Frants V orienterede. Det bliver også et godt Folkemøde i år. Vi har mange interessante events på
kalenderen (- se den vedhæftede opdaterede kalender)

5.Orientering om Hasses arbejde i forbindelse med FNs Internationale Fredsdag, søndag den
21.9.2014
Frants V orienterede om Hasses arbejde:
Koncert søndag den 21.9. kl. 19 med Middle East Peace Orchestra. Der er ikke navn på
oplægsholder endnu. Stedet bliver Dome of Visions på Søren Kierkegaards Plads ved Den Sorte
Diamant, sandsynligvis med muligheder for opstilling af boder på pladsen og med Tænk med
Hjertet som arrangør af en Peacewalk.
Økonomi: Orkesteret skal betales. Domen er gratis. Vi vil primært søge fonde.
I forbindelse med koncerten planlægger vi fra lørdag den 20. til søndag den 21. at afholde en
workshop med emnerne mediestrategi samt om organisering af fredsbevægelsen.
Der blev på mødet foreslået følgende (gratis) lokaler til workshoppen:
”Caféen” på Hejrevej, NV (plads til 40, køkkenfaciliteter) samt Enhedslistens lokaler, Studiestrædet

6.Eventuelt
Bestyrelsen har oprettet en kommunikationsgruppe som skal beskæftige sig med medier,
Folkemødepjecen, Facebook mv.
Dorte B og Frants V har meldt sig. Gruppen er åben for flere.
Endvidere har Bestyrelsen snakke om, at udvikle Fællesmøderne fra arbejdsmøder som nu, til
møder med udefrakommende oplægsholdere, så møderne får et mere aktuelt og spændende
indhold ligesom punktet ”Siden sidst” faktisk er Bestyrelsesarbejde.
Vi opfordrer ”Kampfly-gruppen” til at aflevere en konklusion på deres arbejde.
Gruppen om ”Et fredsministeriums arbejdsopgaver” ligeså.
Med venlig hilsen referent
Frants Villadsen
fredsministerium.dk@live.dk
udsendt den 18.05. 2014
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