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•Tilstede" Vod ro f tis vej 2e9i skotl^nadsgade, nnnsensgadej 7e;terb:o. - " 
stiaaistøvn., nørrebro, ryesgade og indbudt af zup 2 .Ta 

Itefero&t s hénrik frø cb« som beklager referatets sene ad ;c ndel .
l

,:T .Referat Jf; beboerforeningerne
; !koi;Irndsgade ; bar vedtaget e.i støtteerklæring til ehriaviani.' ' 

jimfo sidste fkb-ré^srt
V‘

, i Rodroffsveji : Vellykket akt ions skoling hos MB a Grupperne •• rbr :}i o:-.- .
og et brev om deres s itu: ilion er sendt til iir.borg i- . 
maa er aåoke ved at mists det store overblik... 

Naxu-exu;gade: Rar haft stort braadaiøde. soia blev en finske D-r : .
personer og mon havde ve.' I;et 200., Har ned si .; e i l;r ■ - •
vil gerne snakke med NB..

Ve s t'erbro: Holdt 18=-2 offentligt v. : g> t mød rep
sOCirdea- DKPP og TT c i T3 *  ̂ 18 r" ’>: ::r :
forberede introduktion til VB em hvad VB er o.;, noget om ' c 
amlende mode 2o - 2 for de 4 karreer sois skal Ti rr. T T- r
Bybbølngsde cg iemierboulevaxd, En ksrrsgxup;..v ‘
hvordan do gerne vil tøve gårdrydn« * og* vil sul;,:

Brualeby ? Blokmødeme or. for ogsmederaise ringen er ns&rte::: a ;'sA nitede 
fra samtlige afholdte møder Cl?) vi .1 blive -psur.eret cg fe: 
endelig godkendelse på et beboermøde 18TT- I)o», r- r-uier , ., :
mest om at nå til enighed på vores krav til en. lorr oaoT c 
Ligeledes vil kommunens og statens rol le/pc- i i kl:* s : .. v. 1.1 
r-Iriionsformer blive diskuteret« Vi kan stadig ikke T. 
for blok A at se* men nu ved vi at de forst skri ti god \ 
Borgerrepo Vi deltog o Københavns Huslej ørfo;., o idns : ger; o 
og er møget i tvivl om vi fortsat skal rærs rase t • IT..* -nol' v 
tot Christiania,; med lidt forbehold«, .smildtg n-rd ., T v  ' 

ring om Bruilebys bevarelse med deltagelse af ••••:* Xitikr ■. . 
Et beboermøde vedtog at diskuéionern© om lejeifc-ronv.-. ■- s s ■ 
foregå på blokmøder.p Om dette tør der været etc? v»oai\ 
at diskua sioae rne skal foregå i grupperene c 

Chrotøvn: Kritiserede NB for deres utidige indblanding 5 f x.., , • c 's. 
cg r’ladd'-ngrv CB henstilledef at grurøarrø f<:v: i o ;
3.- udforme en politik i overensstemmelse med 0:0s poT•;.. .. o, 
for;, hvis do absolut skal blande sig i andre T o e r f s: *.



så gøre det i overensstemmelse med disse beboerforeningers politik«
CB ’s CA^basisgr er efter et NB er smidt ud ved at reorganisere gr, 
ved at udarbejde arbejdsgrundlag* CB5o *la&dingr* arbejder fortsat mod 
s s n eringen i aladdinkvar teret o g skal netop til at afholde opgangsmøder* 
Ear lavst radioudsendelse9 som kommer torddag d 18 ds kl 21 på progr 2*
Får sikkert medhold i en klage de sammen mod vedligefcoldelsesgruppen har 
udarbejdet om saneringsselskabets planer om forsaneringer* Vedlig©holdel« 
sesgrc har afholdt stormødo mod rainiboligf oliget- og i betragtning nf 
at aødet kun blev opreklameret på to dags havde vi et fint fremmøde„ 
lejder nu med/aod huslejestign.inger og i HQMF sammenhænge Beboerhuset 
kraver så godt som alle kræfter0 Sr ved at forsiage omstrukturering a 
arbejdet i huset* Har ligget i f o rhand 1 inger »ed kommunen0 

Ryesgode:På et mede med Grundejernes San*selskab blev en arkitekt stillet til
rådighed for samen med beboergruppen at lave ®n gårdsplan under hensyn** 
tagen til beboerønsker fra spørge skema ind s 3 ml ingen* Forslaget skal der*- 
efter forelægges bbeboem©* Rygter om 10$ neåsktaring af bevillingen og 
at GS prioriterer Fis kegade/ jegergade karreen frem for vores., *rtikel 
ora nedrivning^ gårdplan« moderniseringD sagenaforløb og genhusning skre« 
vet tål beboorbladp men udsendelsen af det ud,skudt indtil ovennævnte pro
blem afklares*

Nørrebro 5X4/15^ 2 aktionsskoling for Vodroffsvej*, 14̂ -2 genoplivmngsforsøg på G?~ 0 
1Q--2 Tømrergade og Prins Jørgens gade 7 til mede med saneringsselskabet 
vc Kaj Andresen,, 20-2 foredrag for Frederiksberg 8tatsskolep 21«2 aktions*1 
forsdrag for folk fra den rejsende højskole„ 22*2 bwsøg i Silkeborg hos 
en beboerforening-, snarligt feæblesoplæg om at bliv© venska b sbehoe rf oren» 
23^2 møde mobLOj, Hans’ Halvorsøn0 Vi konstaterede at begge partar var øsi« 
go om en offensiv linie var nødvendig og LLO bakkede alle vores konkrete 
krav op samt løved© at gå pier© ind i kampen for genhusning og byfomyol«- 
se på beboernes egne betingelser0 LLO er ved at planlægge stor kampagne 
mod huslejestigninger*. 25*2 to radikal© folketings kandidater fr a Nør
rebro laver st læserbrev ofte© opfordring fra SB mod ©jerlejlighsder. 
Desuden skulle Prins Jørgens gade 7 aed beboorinforaaetiosan hav© varet i 
fogedretten-, men da de hørte at der ville korns© 60 udsatte de afgørelsen 
til 3"3o NB har indføre frøntb©redskab (?) og delvis mobilisering fra 
25-2 og anmoder om øjeblikkelig kontant mandskabsstøtto«

Galgebakken: NB havde t åget kontakt m d  GB for at høre m azm ve cm genhusnings« 
problemer råbt* socialt nybyggeri. På GB sørger kontaktpersoner for 
at unders lerift ind s oml ingen fungerer godt* Lagg®r op til huslojoboycot 
hvor huslejen fastfryses* Udof 65O husstand© er des* i øjeblikket ca 
80$ opbakning* De fører kamp sod huslejestigninger på gr* af af
trapning af den statslig© rentesikring* GB henvender sig til bobperfor
dninger hvis støtteerklæringer behøves*
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NO ■ H : s om planlægning# No* h vil btA til rådighed med exportbistand omkr*planlæ£n0 
en gruppe beskæftiger sig med forskellige spekter f ex sanering* hvordan 
den kunne vcoree trafiktælling etc* ■ rbejder indenfor lovgivningens T~rmQYn 

dvs hvilke muligheder rummer loven# Kontakt til NO II oa planlægning; Jørgen 
Fokda 1„ griffenfeldt#* 16* 2200* tlf 392994 

bad or grupper under FKBf, (skriftlige referater bedes udsendt fra dere- mader) 
Fagforeninger: Må koordinere bedre og organisere bedåre,, 'rbejdet g-r tilsyneladende 

bedre# .ver var kun tre beboerforeninger tilstød©* 
Vcdligeholdeli-eogruppeme: Har efter udarbejdelsen nf eh pjece mod rainiboligfor- 

ligct udsendte en redegørelse for forløbetc iSr nu gået ig^n# med r.t 
arbejde iood huslejestignxngerne og diskuterer hvilke aktionsformer* 
der »k^l tageo i brug* Urr på grundlag ?.f erfaringerne fra sidste 
år indset at hu;, le j enævnene er ubrugelige og virker d emob il ie e rend e o 
/•rbe jder på at være forberedt på huslejeboycot# Mødes hver mandag 
ho.s { f r r  den 22/marts) Ida Baron» Droxmingensgade 17 rt9 1420 K 
tlfcr 5707C>5-> CBa IW6 NBF„ Vli0 Brumleby er indtil videre mede

ffgB/’c kompetence
Brumleby tog problemet op9 fordi do mener r t FKB Ikke er andet end et koordineren- 
de org£-ntf hvor man udveksler erfaringer* De mener ikke r.t f..,ex Bjrme -Vtkia« lĉ n 
repræsentere FKB i arbejdoloshedsudvalget» men kun repræsentere I-TB* Bjørne fra NB 
mente at det var nødvendigt med en enig front overfor kommunens overgreb og at 
det derfor galdt om rt koordinere fælllea# TB mente* at FKB selvfølgelig ikke v^r 
istand til at tage beslutningen c mørt kun til at koordinere erfaringer og på kon
krete opgaver arbejde urosen* CB mente at det var nødvendigt at diskutere kompe
tence problemet pil næste FKB møde selvom det ofte har vsaret diskuteret på mødernes 

i ,i.nledes rt der p?i FKB vnr  en helt klar og utvetydig opfattelse af hvilken kocips« 
tence FKB hrr„ Kunne i øvrigt tilslutte sig Brumleby og TB #« holdning#
Htins jorgens gade 7:
Kommunen presser pd for »t fa huset rovet ned# Urban skulle i den tid der or tilbage 
forbruge retten af den popularitet h^n altid har savnet på at kåre frem aod de 
bebos rforeninger der er i gang# I£B mener at p0gr#ac det pres der or imod do enkel
te beboerforeninger sop må FKB arbegde med fælles front mod kommunens by pi r nlrø&ni ngo 
KB har totalmobilisering onkr 3*4/3o 
GSdesraked,,.
på gr o af referatets sene tilblivelse har dette gedeMarked fundet stod,, referea-tea 
beklager endnu engang r t  d e t har været umuligt for ham ot få  dat ud far« Håber til 
-gr, næste FKB møde rt få  cn opsumering r.f de or faringer der er gjort i forbindelse 
cied aktionen *
C Ilri a ti r- nia ( C ■')
VB pointerer at de ikke har presset UB til rt gå i gang med arbejdet#
igang nod arbejdet fpr ikke at få nittere

.-*» <rs *^5 Vé or

(udskud) ud på Nørrebro 
•KS "Tkb-æødSa

fr<r
NB er giet 
• C-c NB op-*

~ Jt JU4 ̂



fordrede CBsr> CA.-da i,iagruppe til afklaring til nroste PKB —m.55de + at mode op« 
Tome ejerlejligheder
NB: Kbnge otåx' tomme i over de 6 tilladte uger,, Hvad g»r vi ved detPltoliglovgiv-« 
ningen Isagger mulighedr for "lejerkontrol* Hvis vi rfcrl kontrollere- yt storm*
NB gir voldsomt ig- ng med registrering og gut igr.ng med at storme efter 1„april* 
Opfordring til FKB~V om et tage sig af dette problem«,

se referatet om MOt-Yed 1 i ge hold e 1 .• e s gruppe m e  side 3<,
Københavns Hus lejerforening-er
Bmzuleby b; d om erfaringer omkring KU* LLO my-ngzer od afgjort bawi*d KH kar rwv- 
rendt bruraleby og fortogt at splitte de* Hnr fors o gi; at hare c.r g gennem KH* Ken 
fik ikke lov til at se de breve KH sendte for dem og der er intet kommet ud of 
sagen* Griffenfeldt lejerforening har meldt sig ud pf KH p0grc,rf tilsvarende røv** 
rending*
FQrholdet, til de smi grupper f„er karreg.mppo.rs repr„ i FKBo
Problem;A T de ema gruppers problemer ofte kunne tage uf o rholdsnæs s i g lang tid0.

isar fordi en hol dol of problemerne tern klvreu rf forskellige beboerfor»
Giringer udenfor FKB*m:jderne<>

Henning: Ingenc men et forslag fro. Eyevgrde C som opfatter e.ig oelv som lille gr*) 
at det ville vare er?, god ide med grundige og alticl udsendte referater 
fra de forskelllige EKB undergrupper^ da problemerne maske kunne klares 
pi den mide«, CB bakkede dette forslag op og udvidede dot mod at undergr* 
holdt fosto moder med faet msdodag/tid/stede

OS'IB FKB M DS I IVYi HH G'1 DE BEBOBRFOESNIKS 1 IISN-■3N"-G*DN 56 kid* den 19/5 kl 1930
foreløbig dagjorden 
le godkendelse cf referat
2* referat fra bebeoerf ©roningerne og fkbco undergrupper0 grupperne bedes ha.ve 

deres referater med i maskinskrevet form, hvilket letter referenten^ arbejde*
3« Prins Jørgensgade ?
4 a Gedem* rked
5 * Christiania 
CKompetence

7 o
3
9o Svt*
IC* Kritik -• elvkritik


