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REFERAT FRA F K B - M E = . " d. 3a/4 76 

( hos NB , Blågårds Plads) - ;

Til stede: Sverrigsgade, Vordroffvej, CB, Galgebakken, Torden

skjold, Lille Birkholm, Nansensgade, UB, Scotlandsgade og Røde 
Rose# NB og Frederiksberg Øst. *

Dagsorden s

1. R'ef. fra beboerforeningerne.

■ 2. Ref, fra undergrupperne.

■ v 3. CA. .

4. ^kB’ s kompetence og massedemonstration i efteråret. 

b . 5. Ejerligheder. • *
6. E vi.Alternativ Boligkonference, ' *7. Bladet-Kbh ,
8 . Evt.

ad. 1 .

Sverriqsqade: Har problemer med en byggelegeplads på en privat 

ejet grund . Ejeren vil sætte lejen af. grunden kraftigt op og kom-r 

munen vil ikke øge tilskuddet i takt hermed. Byggelegepladsens 

eksistens er altså i fare. Efterlyser NB s erfaringer i forbindelse 

med deres byggelegeplads, der også ligger på en privat ejet grund, 

j/grdrof fsvej: Efter første møde med Frederiksberg Kommune var der 

en jsnsitiv indstilling til alternativer til Ungbo, altså os. Vi 

skulle have møde med Ungbo, hvilket vi selv havde bedt om, og 

som der også var opfordret til fra Frederiksberg Kommunes side, 

"Nødet med Ungbo foregik i samme ånd som altid. Vi fik et 

uldent svar og kunne ingen klare linier få frem. Detté bragte 

os til et nyt møde med Frederiksberg Kommune dagen efter crg det 

gav os g indblik i , at Ungbo faktisk havde fået’ 1. hånd på leje

kontrakten med kommunen for en fx;.5 års periode.

_CBs Intet referat]

Besætter beboerhuset i Dronningesgade Tiesdag d. 4/5.

Laver handlingsprogram i øgeblikket.

Galgebakken i

1 • Generalforsamling' i Uridsloselille AndelsISgliqforeninq:

(tirsd. d. 22/4 76) Over loao stemmeberettigede beboere ( plus ca. 

5oo tilhørere) var mødt op. Det må konstaterxes, at dette store 

fremmøde primært skyldes GBs .boykot og aktiviteterne omkring 

sagen i afd. 4 Syd, Disse to emner optog langt den største del 

af debatten og var årsag til at bestyrelsens beretning blev for-



kastet med 51o stemmer mod 447 - hvorefter bestyrelsen nedlagde 

deres mandater. Der Indkaldes så til ekstraordinær generalforsam

ling i begyndelsen af maj, hvor ny formand og 6 bestyrelsesmed

lemmer skal vælges.

2, Der arbejdes -kraftigt i G8 s eksterne gruppe for at mobilise

re andre boligområder, dels fortsat arbajde med dannelsen af Al

bertslund Beboeraktion, dels arbejde med at arrangere en konferen 

ce for interesserede sociale boligbyggerier i juni, dels er i sam 

arbejde med 1\IB Ldarbejdet en skitse til arbejdsopgaver for en 

socail/boliggruppe under’FKC.

3. 6B vil deltage i den alternative pressekonference ri. 3/5 

på Marienborg Slotsplads.

l/B:

Vi er gået i gang med kampen teiod boligforliget og-vi holder udvi

det kontortid med rådgivning i forbindelse med huslejestigninger 

Herigennem håber vi , at få fat på de steder, hvor det er muligt 

at mobilisere folk og holde bebeermøder. Vi har holdt fællesmøde 

med brand som hovedpunkt. Resultatet blev bl.a. on sammenlægning 

af vores brand- og vores moderniseringsgruppe.

Indeværende periode har vi mest brugt til at mobilisere folk i 

Vestcentret- og' forberede demonstration fredag d.3o/4. Denne 

forløb fint.

Vi har udsendt nogle spørgeskemaer til medlemmer for at få regi

streret husenes standard, og beboernes organisering og husleje- 

stigningerne, for herigennem a-t f-inde ud af, hvor det er vigtigst 

at sætte ind med vores arbejc^e.

Skotlandsqade;

Vi er nu atter opsagt til 15 maj,

.Der skal være møde i retsagon mod vor udlejer (Bruhn) den 19 maj, 

rg vi har et mundtligt tilsagn om at boligkommisionen ikke vil 

kræve eller foranstalte nogen fogedforretning mod os så længe 

sagen ikke er optaget til doms ( dømt?).

Vi prøver nu a% få de enkelte opgange tifo at være kollektiver 

i hvert fald officielt, og dette arbejder vi med sanitære for

slag til . hvad vi skal gøre-, hvis Bruhn iværksætter on foxged- 

forretning mod os har yi ikke klarlagt endnu.

NB:.

lo/4 N ørrebro-bcvægelsen mod Boligforliget holder fest .

13/4 Aktivist- møde om Pr. Børgensgade *7.
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2o./4 Møde mød Hans Halvnrsen.

22/4 Nørirebrnbevægeåscn Mod Boligforligot (NMB$- hddør offentlig 

møde med H* Halvorson, repr, fra DKP,VS, SF,* RAd, lejerforenin- 

gøn Griffenfeldt. Om huslejestigninger og boligforligøt.

24-25/4 Aktionsskoling f.or vordende NB’ero,

27/4 Sot. Dørgons Gymnasium; havde en!-klasse . på besøg.

27/4 Høde mød beboerne .1 Murergade ( Socialt Boligbyggeri) i sam

arbejde med Galgebakken,

29/4 Fest i Loppen med "Handling gir for vandlipig", Underskud fra 

demonstrationen nFor en beboerstyreåt by” skulle dækkes ind.
o

Derudover har MB kørt en del arbejde omkring huslejestigninger 

og ejerlejligheder,

Nansensqade:

Vi arbejder med hø.slejstigningerne' - opfordrer Seboerne gennem 

.plancher, løbesedler -og møder til at fastfryse stignimgen, endnu 

.ingen konkrete resultater. Forbereder legeplads-aktion, sammen 

med voksne og børn planlægger vi a.tf besætte- en- ubenyttet grund 

d. 13 maj fnr at presse kommunen til at bevilge- penge.

^i har stor gadefest; dog 22' maj, hvor'temaerne i underholdnin

gen skal være børnenes leg.émulighder og huslejestigningerne. 

løvrigt er- det en misforståelse,' at vi har'indvilliget i at del

tage i "Samarbejdet mnd Planløshed", vi"mener,’at det er en illu

sion, at vi kan ændre kommunens,politik ved'en personudskiftning. 

( Total fordrejning af dkfonnstrationens grundlag, kommentar kom

mer senere, ref. fra NB) . r/;

Frederiksberg Øst;

Frederiksberg Øst har haft generalforsamling.- To vedtægtsforslag 

var dagsorden. Han vedtog med stortflertal, at fortsætte arbejdet, 

som hidtil,Dvs. uden registrerede og kontigentsbetalende med

lemmer. Ved at efterfølgende fællesmøde valgtes som sekretariat: 

Lennart" Keiding, Vordroffivej 2, 1914 V, tlf ol 24 o5 12. Den hid

tidige formand Karen Brask er fraflyttet området.

Frederiksberg Øst lægger vægt ppå at inddrage så mange som 

muligt af beboerne i det aktive arbejde, Vores område er delt 

i 12 distrikter med en eller flere repræsentanter i hver. De 

forskellige arbejdsgrupper mødes til et fællesmøde en gang «m må

neden, hvor alle kvarterets beboere .kan komme.. r% •• .... ;
Det store spørgsmål for foreningen , dvs alle i området, er fort-
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sat kommunens planer om byplanvedtægt og byggeprojekter, f.eks.
n ....
St.Jørgens Sø og Kongens Bryghus-grunden. Der e«r ingen tvivl 

om , at rådhuset vil høre fra beboerforeningen og dens byplans

gruppe. Alle i kvarteret er utilfredse med den underretning, 

som hidtil er givet af de kommunale myndigheder.

Vi har klaget irdividuelt over Christianias byplan, men da re- 
« . 

feratet fra VB først kom frem d. 28/4 og til en forkert adresse

yderligere, har vi ikke haft ti&d eller mulighed for at disku-

tere Sverrigsgades forslag om en demonstration mod husleje-

stigningerne. Men vi vil meget gerne tegne os for en fælles

indsigelse fra' FKBs side. ’ . . . .

Røde Rose; r

Studiekreds i lejelovningffca d. 2o/4 til 25/5.

6 gange å 3timer ( 1 gang om ugen) 

gnri opbakning med 22 deltagere.

Studiekredsen får støtte fra Kommunen via lov om fritidsundervis

ning, og på denne måde får vi godt loookr. til dækning af udgifter

ne til blad nr. 3.

Brumleby;

Har forberedt sig til generalforsamling.

Alt skal til afstemning, lagt linier for det næste halve år.

Ungbo fortsætter udlejningen, men samarbejdsudvalget mellem Brum-

leby og Ungbo kører på Brumlebys lister, Brumleby mener, at de

faktisk styrer Ungbo, 
r - .
Forbereder sig kraftigt på kampen omkring forsøgsmoderniseringerne.P

Tordenskjold; ( er for første gang med i FKB)

Har yæret en beboerforening 1 ca. -g- år og har vundet en del sejre. 

Kæmper imod kommunen, der vil nøjes med at lave bygningerne i 

kvarteret om til en smart facade for turister«.

D. 28/5. af spærres en gade og så er der fest.

Vil i løbet af 14 dagé danne en lejerforening, ved« navn "Gammei- 

holm,t ,

Lille Birkholm;.. n ........ *-T" - ‘ ' . ,
21.4. Generalforsamling for Lille Birkholms 194 medlemmer. Halv

delen af bestyrelsen blev sfckiftet ud. Har vedtaget arbejdspro

gram. Forskellige grupper er nedsa^tig de behandler følgende emner; 

økonomi,boliglove, lejerbevægelsen idag og hvordan man bruger le

jer-foreningen, miljø og institutionsdækningén. Vedtog en resolution.
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24/4 Indviede nye lokaler. Ingen beboere mødte op.

27/4 Generalforsamling i Herlev Lejerforeming, • 6 mand fra Lxlle 

Birkholm blev valgt ind i bestyrelsen, formanden blev dog gen

valgt. Lille Birkholm kunne nemt have sat sig på hele Herlev 

Lejerforening, men: de følte ikke , at de havde kræfter til 

det. Herlev,-Lejerforening er tilknyttet L.LO og har 5 stemmer 

i storkredsen* Derudover har Herlev. Le jer.forenlng forskellige 

poster,i Herlev Kpmmune grundet en tradition fra 4o'erne.

19/5 Møde r>m arbejdsprogram, oplæg i bladet.

Bemærkning fra 1/8; Hvordan forholder man dig til den lokale 

lejerforening? - Det er vigtigt.., at man holder jævnlige møder 

med denne og traffer .aftaler, men dette må ikke resultere i, 

at- man laver- en arbejdsdeling mellem beboerforeningen/aktionen. 

F.eks. kap begge organisationerne godt tage sid] af huslejestig- 

ningerne* . ... ,.

ad;. 2 . Undergrupperne, ■ •

a) Social Boligyruppe, .

Denne nyoprettede gruppes arbe-jdsområde er. sociale boliger og so- 

cialt nybyggeri, oplæg fra. NB og Galgebakken, foreligger.

Gruppen opfordrer fortrinvis.de større, beboerforeninger til at 

finde ud af, hvad der ligger af social boligbyggeri i deres om

råde, således at.,man sidenhen kan planlægge en mobilisering 

af beboerne i disse,, UB stillede forslag om. at gruppen også be

handlede privat betonslum., som f^eks. Vestcentret,
30Gruppens næste møde er;. d„ 12/5 .kl* 19 : . Blågårds Plads 23.

b) FKB-v. .. • .•= • ,
Deres materiale er endnu ikke færdigt, bliver sendt ud pa 

om torsdagen, d,; 6/5„ Behandler, .huslejestigningerne og indehol

der en fred vurdering af boykot, 

ad.3■Christiania. (CA) .

NB ønskede at wide , hvod der.var sket siden sidst, om der skul- 

Jle mere mandskab til CA.

CB forklarede, at. de havde satset på at-, gøre. indsigelser mad 

dispnsibionplanen for 6A. Derudover foretog en af CB- undergrup

perne en registrering af ejerlighederne.

Angående besættelser af ejerlejlighdder har; Ida fra CB leveret 

et debatindlæg.

ad. 4 FKø!?. kompetence



adr 4, FKB’s kompetance

NB;-Vi- har ikke fået noget svar nm konferencen.*

DB; Dårlig -ide med konference, i stecfet seminarer om konkrete 

spørgsmål.

NB; Det er vigtigt, at vi får en konference, hvor væsentlige 

emner tages op. Ligeledes må bebo'etforeninger-nes aktioner 

og . demanstratioijer tages op til fælles drøftelse, sådan 

at vi bl.a. kan finde et grundlag for demonstrationen i 

efteråret, som er foreslået af Sverrigsgade«

C8 ; Hun et emne af gangen, f.eks. sanering.

VB: NBi erl længere fremme til at kunne klare en konference, 

vi skal først have en intern debat.

BR.ibrumleby); Der er to ting, der' skatt overvejes i forbindelse 

m.-- med en konference; l) Indholdet 2) om rier ér basis på dette 

indhold. . . . . . . .

Der er ikke megen ide i at afholde en diskussion mellem top- 

personer, hvis der ikke forud har været en langvarig, bred 

diskussion og bevidstgørelse i basis.

Tilslutter sig s ide med seminarer.

Ved en konference akal man passe på, at der ikke fremkommer 

et andet indhold end det, medlemmer kan'stå bag ved.

I.forbindelse med aktioner må vi iøvrigt have følgende proce 

dure;

Drøftelse af aktion,paroler i' FKB - hjem i beboerforeningern 

med forslaget - derefter på det kommende FKB-møde tilsagn 

om hvem der kan støtte.

Fælles akti^nsgrundlag på konkrete sager. Et færdigt aktions 

grundlag på FKB-plan er for hurtigt.

NB : Det er en.misforståelse, hvis man tror, at konferencen skal 

mrij.nde ud i -et fælles frcntgruhdlag. Konferencen er en erfa

ringsudveksling, og man hører, hvad der er sket i den for

løbne periode.

VB; Vantittigt disk. Beboerforeningerne kan selvfølgelig lave 

noget fælles - også i hastesager, fordi den daglige ledelse 

nogenlunde ved, hvad der er det basale politiske grundlag i 

beboerforeningen.

BR: På langt sigt godt med en nøjagtigt linie r,g en ledelse på 

beboerforeningens vegne, men det hjælper ikke noget , hvis 

betingelserne ikke er tilstede.

-  6- -  ...
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LB: Går ind fnr at nogle linier lægges på en konference.

NB; Baxsis skal naturligvis med, men vi har ikke udnyttet vores

muligheder ordentligt, dels med hensyn til at få de enkelte FKB— 

beboerforeningers erfaringer ud til basis i beboerforeningen, 

dels med hensyn til at få sammenhængende bragt basiserfarmn- 

■ gerne til FKB. Dette kunne en konference råde b»d på.

•• På længere sigt er det iøvrigt godt hvis vi kan opnå enighed 

om større ting.

Sverrigsgade fremlagde deres synspunkter om en demonstration til 

efteråret. Denne skulle decentraliseres, så beboerforeningen kun

ne tage lokale ting op (besæctexlser, brabdfælder„...)

V/B: God ting med god forberedelse, når der er god tid, skal man 

forberede sig ordentlig. Små afgrænsede aktioner (Søring) 

kan dog brændes af forholdvis hurtigt.

CB; Vigtigt at skelne mellem arten af aktioner;

Brede aktioner med basis - eller små hurtige aktioner, hvor 

basis ikke er med.

BR; Tendens i NB til at kåre tingene for hurtigt. Deri kan kfemme 

til at ligge en fare for at kampen føres for folket, og at 

folk så tænker, at aktivisterne klarer ærterne for os, på 

den måde opstår der en demobilisering.

På trods af en stor modstand mod en konference i begyndelsen skif

tede stemningen med ét brat og der .blev nedsat et .konferenceud

valg bestående af NB cg Sverrigsgade

Til næste gang; find ud af i jeres beboerforeninger om I vil være 

med til en konference og til demonstrationen i efteråret. Der 

skal nedsættes et demonstrationsudvalg.

5. Ejerlejligheder.

Se skrivelse om ejerlejlighader fra NB.

CB ikke enig, se Idas papir,

S. Alternativ boligkonference.

Socialdemokratiet, LO LLO hooldte d. 3/S. en bnligkonference.

NB efterlyser 2 folk fra'beboerforening, der er interesseret i 

at møde pp til en alternativ boligkonference foran Marienborg* 

for at markere beboerne®1 krav, Konferencen er koordineret med 

DCA. Galgebakken 09 NB og feoligaktion 76 (?) slutter indtil 

videre np . Der var formøde søndag aften d.2/6 i tørerrgade.

NB's preessegruppe har kontakt til ; extrabladet,minavisen,

LDF, Inf. og --'ni.
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L&F, Inf o ng Pol, „ . . ...

Der- forventes, at Halvorsen kan lofkkes ud fra Marienborg i frokost

pausen, Der laves pressemeddelelse på formødet.

7„ Bladet København,

Hver beDoerforening tjener l.kr. for hvert blad de sælger.

Udkommer l.gang om måneden i ca. 3o ooo eks, , sidste nr, 21 ooo eks„ 
r
Ole ag andre prøver på at få bladet lavet til forsk, fronters 

blad, sådan at beboergrupper kan komme med i redaktionen.

Men diskussionen om det skal være fronternes blad eller de pro

fessionelles blad er endnu ikke afgjort.

8. Evt, ’ _ ■

Beboerforeningerne opfordres til at tage sange- med. til FKB-møcier,

Næste mode ; Fredag d, 2l/5 5. folkets hus, stengade 5o.

Di"-, NB , reff Skot siandsgade,

Dagsorden;

1 , Re.l. fra beboerforeningerne,

2, Røf, fra Undergrupperne

a) FKB-v ( huslejestigningerne. boykot)

b) Social boliggruppe.

3, Fba kommentar til Nansensgade,

4, fra ‘koh^erencegruppen,

5, Efterårsdemonstration, demonstrationsudvalg,

-5v, Ejerlejlighader (Idas papir) m.m.

7, Evt, «
* \ : .

Ned aktiv kamphilsen"

N3


