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Referat fra Bestyrelsesmøde  
 
Lørdag den 10.5. 2014 kl. 13 – 15 

 

I lokalerne Kontakt Mellem Mennesker, Godthåbsvej 262, Vanløse 

 
Til stede: Nils Villadsen, Dorte Barfoed, Frants Villadsen, Niels Groth 
Afbud fra: Hasse Schneidermann, Frands Frydendal 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af ordstyrer og referent 
Dorte B blev valgt som ordstyrer og Frants V som referent. 

 

2. Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmødet den 6.4. 2014 
Referatet godkendt uden bemærkninger. 

 

3. Siden sidst, herunder økonomi 
 
Frants V: Kvindefredsligaen har udnævnt Annalise Ebbe som kontaktperson til 

os. 

 

Knud Gammelgaard, Sindal, arbejder med at etablere et fredsmuseum. Frants 
V har kontakt til Knud og flere er velkomne til at deltage i processen. 

 

Helge R og Frants V deltager i Nordiska Fredssamtal i Degerfors den 

kommende weekend. 
 

Nej til Krig har udsendt deres kampagneavis. Det blev ikke den 

samarbejdsavis, der var lagt op til og som vi havde forventet - bl.a. er der ikke 

fundet plads til vores indlæg. 

 
Frants V efterlyste sparringspartnere i Bestyrelsen til at udarbejde 

retningslinjer for opslag af artikler på vores Facebook-side. (For at forebygge 

tekniske nedbrud og problemer, er vi 4 administratorer på siden). 

https://www.facebook.com/Fredsministerium.dk  
Efter en snak besluttede Bestyrelsen, at oprette en kommunikationsgruppe 

som skal beskæftige sig med medier, Folkemødepjecen, Facebook mv. 

Dorte B og Frants meldte sig. Gruppen er åben for flere. 

https://www.facebook.com/Fredsministerium.dk
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Dorte B om økonomien: Den har det pænt, men der er stadig en del 

medlemsforeninger, der ikke endnu har bidraget til økonomien, så hun er i 

gang med at skrive til dem. 
 

Nils Villadsen: Har vi en holdning til Ukraine, Syrien, Israel/Palæstina? Vi burde 

nedsætte et fredsministerium som udtalte sig om konfliktforebyggelse, 

fredsmægling og Danmarks rolle til disse (og kommende) konflikter. 
 

Niels Groth arbejder i Jeppe Kofods ”backinggruppe” op til EU-valget. Fokus på 

EU's fredstiltag og EU-boycot af Israel. 

 
Vedrørende Folkemødet: 

Dorte søger Kunstnere for Fred om et beløb. 

Udlejning af værelser på St.Lærkegård skal have en deadline, hvorefter vi 

forsøger af afsætte senge til anden side. Er Bedsteforældre for Asyl (og andre 

aktive grupper) mon interesseret i overnatning? 

 

 

4. Fortsat snak fra sidste bestyrelsesmøde pkt.4: Høring, idéer 

og konkrete forslag om fredsministerium.dk’s fremtid. 

Hvordan kan fredsministerium.dk tiltrække og fastholde flere 

aktive grupper og personer – specielt hvordan får vi en bedre 

kontakt de yngre generationer. 
 
Dorte B foreslog, at vi i første omgang skal koncentrere os om at ”høste” unge 

blandt dem som allerede er aktive, bl.a. i fagforeninger, LO. Som eksempel: 

HK arrangerer en konference for unge HK’ere, hvor vi for eksempel skal kunne 

tilbyde ½ times oplæg om fred mv., et bord med materiale. 
 

Forslag: Vores Fællesmøder udvikles fra arbejdsmøder som nu, til møder med 

udefrakommende oplægsholdere, så møderne får et mere aktuelt og 

spændende indhold. 
Punktet ”Siden sidst” er Bestyrelsesarbejde. 

 

Forslag: Mere gang i medlemsforeningerne. Stille flere krav til dem. Aktive 

spørgsmål: ”Kommer du/I”? 

 

5. Eventuelt  
 

Kommende Bestyrelsesmøder er: lørdag den 9.august, søndag den 26.10 og 

lørdag den 22.11. 

 

 

Referent: Frants V, 17.05.2014 


