
: ; Referat af FKB-møde d. 21/5 76 
(mødet holdt i folkets hus Stengade 50)
Til stede? KB, Brumleby, VB., Røde Rose, CB, Gammelholm,
Sverrigsgade, Skotlandsgade, Frederiksberg Øst, Galgebakken.

Fags or den;.
1. Referat fra beboerforeningerne.
2, Referat fra undergrupperne.
3-. .Kommentarer til sidste referat.
4. Referat fra konferencegruppen.
5. Efterårs demonstration, demonstrationsudvalg.
6. Ejerlejligheder ( Idas papir)
7. Evt.

ad 1 .
KB..
2/5 Stormen på Murergade.

. . . .  •  • * *  . . .  . . . . . . .

Det kraftige forarbejde har ’ medvirket "til at Laurine 
stadig bor der. Vi har ikke kørt kontakten med de 
sociale boligkomplekser ordentligt, men vil snarest 
styrke. denne,.
Folkets Park fejrede 5-9-rs føddelsdag.
3/5. Pressekonference på Marienborg—
Konferencen forløb tilfredsstillende. God presse
dækning. Der deltog Afd. 4 Syd., Galgebakken, Vodroffs- 
v.ej 2 C, VB, KB.
7/5 Aktivis.tmøde omkring Blågårds Plads/Korsgade- 
kareen. Situationen er usikker, der skal snart være 
.fogedsag.
ll/5 Politikermøde omkring genhusning-brandsikring 
af Korsgade/Blågårdspladskareen, samt rapport om hvad 
der .sker i Borgerrepræsentationen.
Rundvisning for Kyborg Statsgymnasium.'
12/5 Deltagelse i paneldiskussion på RUC om mulig
heder for samarbejde mellem RUC,arbejdspladser og 
beboerforeninger.
15/5 Foredrag på den Røde Højskole«
17/5 Møde med formanden for boligselskabernes Lands
forening Verner Jørgensen
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Vi enedes om øjeblikkeligt tilskud til nedsættelse 
af huslejen i det trængte sociale byggeri, om social 
genhusningssikring, således at det offentlige betaler 
forskellen mellem det udlejeren har ret til at kræve, 
og det den genhuste lejer.••'kan betale, og, endelig om 
et fælles angreb på den obligationsfinancering, der 
gør nybyggri nærmest umuligt og rammer de mindrebe- 
midlede ejerlejligheds- og parcelhusejere,.
18/5 Studiekreds i Ballerup hvor NB holdt foredrag* 
19/5 Foredrag for Tvind Efterskole, der .besøgte 
København. v -r,, ■
20/5 Fornøjelig rundtur der "på Laurines vegne af
lagde besøg i Boligministeriet, Magistratens 3 . afd., 
Socialforvaltningen 1 Njalsgåde-#g Ankestyrelsen 
i Bernstofsgåde.
Alle steder fik vi mere eller mindre vævende det

V * ,< .samme svars Vi er da yderst positive, men .vi kan 
desværre ikke gøre noget. Båndet fra turen vil nu 
blive redigeret og brugt som anskuelsesundervisning 
på Aktionsskoling. * * '

Brumleby. 1
.Vi har haft Cabaret af, med og om Brumlebybeboere, 
og den spillede for fulde huse to aftener i træk.
Vi deltager med bl.a. råd og vejledning i det for
beredende arbejde med. dannelse af én østerbros be
boeraktion. I'øjeblikket arbejder man med en kortlæg
ning og registrering af -Østerbro, dette skal munde 
ud i et arbejdsgrundlag, fpr .en beboerforening en
gang til 'efteråret. •
Vi deltager også i '.'gruppen af utilfredse ungbo- 
lejere", der mest arbej.der på. at mobilisere, arbejderne.

VB.
Vi har holdt fællesmøde med vedtagelse af en pjece 
i fobindelse med vor huslejeboykotaktion, "fast
frys huslejen", og i den forbindelse diskuteret
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vores forhold til Vesterbro Haslejerforening. Hisse 
papirer er ikke try&t endnu, men forventes trykt i 
løbet af en uges tid.
Henvendelse fra Vesterbros Husiejerforening VH.
Efter at VB har styrket sin basis i Vesterbros be
folkning har vi modtaget en henvendelse fra VH om 
et. eventuelt samarbejde i forbindelse med V B fs kam
pagne- for at få effektive huslejeboykotaktioner op 
at stå på Vesterbro.
Aktionsgruppen fortsætter kampagnen for fastfrys
ning . af huslejen og der oprettes flere beboerfore
ninger.. Der arbejdes med aktionsteater, gårdteater, 
pjecer, samt forberedelse af et. stort høringsmøde.
En anekdote.
Her har ..været nogle skriverier i bladet "Kommunist", 
der beskriver et'kup fra RSE-VS side overfor KFFH.
Eor at de øvrige beboerorganisationer kan- være in
formeret om realiteterne, skal det nævnes at sagen 
drejede sig om hvorvidt VB skulle benytte -et tilbud 
fra arrangørerne af enheds demonstrationen om at 
skrive .en artikel om beboerarbejde på Vesterbro, 
der skulle trykkes i deres uddelingsblad. ..Efter en 
demokratisk diskussion besluttedes det på fællesmødet 
at den af.koordinationsgruppen trufne beslutning 
stadig skulle være gældende,, idet een, den tilstede
værende KEML-re, stemte imod. Dette kaldes i Kom
munist for .et kup, men VB vil selvfølgelig, hvis 
vi bliver anmodet om det, skrive en ucensureret 
artikel i Kommunist.

Røde Rose. * - •
Røde Rose fortsætter med sit studie.kredsarbej.de, 
der kører- godt med stort fremmøde.
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CB.
Omkring beboerhuset, tidligere Kofoed skole, har vi 
opretholdt blokade i 3 uger. og har opnået forhand
linger med kommunen.- Blokaden staftede, da en oprin
delig planlagt' besættelse af huset viste sig uigen
nemførlig grundet stort politiopbud,, hvorefter et 
møde viste stor opbakning om blokaden. Blokaden har 
været vellykket trods kommunens splittelsesforsøg. 
Aladdinkvateretv Beboerne fra et andelsselskab næg
ter at flytte-og-sendér genhusningsskemaerne til
bage til saneringsselskabet. Andre beboere endelig 
ved at røre på sig. '
Vedligeholdelsesgruppen. Forbereder kamp mod hus
le j es tigning er ne med udarbejdelse af, pjece og tema
nummer om boligforligene. G-ruppen prøver at få op
ganger epræsentahter på hele Christianshavn*

Gammelholm. -
Gammelholm beboerforening dannet, selv.om struktur
problemer medførte at en del...personer udvandrede 
fra stiftelsesmødet. Gammelholm havde en række spørgs 
mål der forsøgtes besvaret på mødet.

Sverrigsgade.
Vi har deltaget i forskellige FEB-undergrupper samt 
i udgivelsen af bladet- København.

Skotlandsgade.
Vi er nu opsagt pr 15/5* I retsmødet i sagen mod vor 
udlejer 19/5 viste det sig, at udlejeren ikke har for 
anstaltet fogedforretning, idet han troede, at vi 
forhandlede med boligkommisionen om dannelse af op
gangskollektiver. Disse skal imidlertid forhandles 
med og godkendes af udlejeren. Dette vil vi nu tage 
skridt til, idet vi nu ikke tror, at vi bliver sat 
ud før næste retsmøde den 6/9.
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Galgebakken* ,;.
Ler var 'ekstraordinær generalforsamling den 12/5 76 
og denne var; indkaldt med det formål deis at vælge en 
ny bestyrelse stedet"‘f of -den .gamle, der gik. af
fordi beretningen på den'ordinære generalforsamling 
blev forkastet dels for at fértsætte, hvor den or- ,■ 
dinære blev afbrudt.
Generalforsamlingen besluttede følgendes ....
a) Tilhængere af en aktiv beboerpolitik (husleje
stigningsboykot, ændret boligfinancier et) fik ind
valgt 4 ud af 7 bestyrelsesmedlemmer, skønt den 
gamle bestyrelses tilhængere med et' flertal på 31 
ud af ca. 1600 fik valgt.deres formandskandidat.
b) En række progressive resolutioner blev vedtaget. .... 
Liss.e støttatede, dels Galgebakkens aktionsform,' dels:; 
blev en række paroler som- "fastfrysning af huslejen” 
og Mfor en ændret boligfinanciering” vedtaget.
Boykotprocenten i Galgebakken er nu 57$»
Galgebakkens grupper arbejder som hidtil. . ; - ••

• ad 2.' ..... -!: "•••' ’ ; •' •
FKB-V. Ingen repræsentant til stede, men gruppen er 
under reorganisering, det lovede materiale endnu 

#ikke udsendt,, men gruppen opfordres til. snarest at 
ludsende dette.

Sociale Boliggruppe • . ■
Gruppen ej kommet i gang, • det udsendte materiale der 
ikke er tilgået alle udsendes igen, der holdes møde 
,i gruppen den 4/6 i Tømmergade 2. *

Gruppen' for samarbejde- med fagbevægelsen.
Gruppen savner medlemmer fra ^ndrc beboerforeninger

i  1 • > *" w * - : .*

endNB. Deltager hver fredag i mødet .ved det centrale 
arbejdsløshedsudvalg
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ad 3 *

NB kan ikke acceptere Nansensgades indvendinger mod 
demonstationen i anledning af overborgmesterskiftet, 
idet NB henviser til det skriftlige materiale om
kring akt ionen é; NB mener endvidere at der -kant aktid er 
er skabt til andre organisationer er af stor" betyd
ning. ' . ... ... . . ' ' " : r

’• X. ' r p  f : r ■’”  • ■ • „ v'
' l •' .* : : . ; ’

åd 4. ... • . • ‘l-

Det fastsattes at konferencen skal finde sted 12/6 
kl. 11 i; Earrebutikken Blågårds Plads, idet grund- 
låget- skal" være det af. Brumlebys udsendte ændrings
forslag, der .vedlægges, ved. referat et som'ændret- på 
mødet. .u-; • .. ........ . .. : •’
YB. Huslejeboykot manglede på begge oplæg.
CB<Ønsker . datoen - for konferencen udsat idet der ikke 

• kan af s es meget tid. til dette arbejde nu.
Brumleby. Da tiden til konferencen er kort må det 

• betragtes som e,t udvidet FKB-møde, hvor vi kan 
få gennemdiskuteret de emner der nu er prioriteret 
få konkretiseret eventuelle aktioner, få Udsendt 
referater der kan bruges internt, og så må mødet 
vise hvor langt vi er enige.

Sverrigsga.de. -Brumlebys , oplæg bør vælges. Der bår
lægges- vægt på en gennemgang af lærerige""aktiener. 

CB. Enig i at konferencen, bør betragtes som udvidet 
FKB-møde, men kan ikke nå at behandle oplægget i 
basis . ■ .■ • •

VB. Den aktuelle kamp mod huslejestigninger bør pri*- 
L: teres højere. ’
NB. ’ Ønsker genhusningsproblemer rejst, minder om at 

vi møder med forskellige.fopudsætninger, men 
regner med at konferencen kan forbedre' kommunikati
onen internt, i, PEB. .



•Brumleby. Mødet skal ikke planlægge aktioner, men 
trække erfaringer op fra-det sidste halve år.

NB. Huslejestigningerne er vigtige, og huslejeboy
kotten skal op at stå.

Sverrigsgade. Vi skal også tænke frem, idet vi nok 
ikke har mange erfaringer på dette, område.

•NB* Vigtigt at vi forstår hinandens handlemåde
VB. Evt. erfaringer om huslejeboykot skal frem.
Sverrigsgade.. Hver beboerforening bør, forberede 

en eller to aktiener de vil gøre rede for.
Røde Rose. Vi bør kun behandle boligforliget og 

saneringer.
Brumleby. Da vi har prioriteret emnerne kan de alle 

. blive stående, hvis alle grupper så arbejder fra 
toppen, og nedad.

ad 5 .

VB. Demonstationen bør være først i juli, medens 
man har mobiliseret lejerne

NB'. Dette er- et dårligt ..tidspunkt grundet ferien.
Gammelholm-. Det er .ok med september, hvis man kan 

finde et godt grundlag for demonstationen, men 
G-ammelholm tror ikke på demonstration som kamp
middel. , ■' •

NB. Forbeholden overfor en demonstration hvis der
ikke samles mange mennesker, men er der optagning 
støtf%r NB demonstrationen.

*S. -----

G-ammelholm. Tror ikke at demonstrationen har nogen 
slagkraft, men strategien må udvikles på kon
ferencen.

VB. Vil•fastholde datoen 1 juliidet dette er tids
punktet, hvor stigningerne slår igennem

Sverrigsgade. Tror ikke på demonstation,i ferien.
Frederiksberg Øst. Tror på den oprindelige ide med 

at slutte i hver sin bydel, idet der så kommer 
mange når man ved hvordan og hvor vi ender.

side 7
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NB. Hedemarkers vil' følge deres første demonstration 
op, og de bår kontakt es, så de kan.k#mme med i 
fælles oplæg. Ønsker det klarere præciseret, 
hvad VB egentlig planlægger.’

CB. Det er godt VB er så langt i planlægningen af 
huslejeboykot.

. VB. Banner beboerforeninger, kan ikke sige hvornår 
eventuelle aktioner løber af stablen.

^Ber var på mødet ikke stSmning for demonstration 
.1/7* .idet organiseringen af lejerne nok ikke er af
sluttet til denne dato. *

ad 6.

Ba Idas papir ikke var kommet til alle, blev det be
sluttet at få dette genudsendt, og optage punktet på 
næste møde.

ad 7*

En repræsentant fra RU anbefalede at f'KB slutter op 
om-PU's miljø dag, der har temaet "Bedre kår f-.fr cyk
lister og fodgængere", og dette skulle mun$e' ud i en 
demonstration den 5/6. Indbydelse tii deltagelse også 
udsendt til NOAH, Natur og ungdom, CA, Naturfrednings- 
f#reningerne, S EU, BKU, VU, Soed em. Ungdom,
NB lovede at møde op til planlægningsmødet, men alle
rede nu blev der indvendt at Grundlovsdag er en 
meget dårlig dato, og det blev.-#plyst at demonstra
tionen var planlagt til at medføre blokade.af gader 
i den indre by. - ■
Gammelholm kritisere mødet for at slynge om .sig med 
mærkværdige bogståvsforkorteiser.

Møder og fester;



Næste FKB-møde 11/6 kl. 1930 hos Røde Rose 
Heimdalsgade 42-44 1 sal.

Dagsorden:
■1 . Kommentarer til sidste referat.
•2. Referat fra beboerforeningerne.
3. Referat fra andergrupperne.
4. FKB-konferene en.
5 * Ejerlejligheder.
■ 6. Evt.

Andre møder og fester.
Brumleby holder Vårfest 29/5

Møde i Sociale Boliggruppe 4/6 kl. 193°
Tømmergade 2 st.

Møde i Stengade 3° den 8/6 kl. 1930 om
Opretholdelse af Københavns Kommunes boligers standard-.

PKB-konferenee 12/6 kl. 1100 
Karrebutikken Blågårds Plads

VB holder stort høringsmøde 16/6

Galgebakken holder aktionsfestdag 19/6

VB holder Sankthansfest på Enghave Plads 23/6

Med kammeratlig hilsen 
'Sk«tlandsgade.



)

)


