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Bete rat fra FKB-roøde__________________fredag d. 31 jan 81
Vi var:
Beat og ssnne fra NB - tømrergade
Martin og Ebbe fra VB 
T e: i. s £ r a 3 rum leby,'

Dggsorden

1} En. sang 
2} Meddelelser
3) Referatet fra sidste gang
4) Referat fra organisationerne
5) FKB'??1!
6) Evt.

Ad 2) Der kom et spørgsmål op om hvad der var sket med undergrupperne

Ad 3) Referatet fra sidste gang var blevet sendt ud, og der var ikke nogen kommentar
mentarer.

Ad 4) NB-T : ~ er flyttet til Evaldsga.de 2 porten t.v. samme tlf som før-
do er så selvfølgelig straks omdøbt til N'B-E...................
NB~E arbejder med beboerhuse i Sortte Firkant, og har blandt andet kørt på
at Set. Joseph hospital ikke skal rives ned.
Arbejder rnod parkeringshusene i tømrergadekarreen og Uno-X karreen.

i' øvrigt fra kvarteret: Saneringen af Folkets hus skulle efter sigende 
være udsat...
Der en stigningsjBgig* boykot i Murergade-byggeriet I

Brum;leby: Godkendelsen af saneringsplanen for Brumleby er 
udsat et år - sikkert for at Weide og co. kan få overstået kommune
valget først. Lejerforeningen er ved at udarbejde en befearingsplan, som
forventes godkent og offentliggjort omkring 1. marts.

\

Vb : Kører en vedligeholdelseskampagne, der blandt andet har indeholdt en 
husotandsomdeling af pjece om rettigheder i forbindelse med vedligeholdel
se .



Arbejder desuden videre med planerne om helfaedsplan fra Absalonsgade til ho
vedbaner* og de øvrige saneringsplaner i kvarteret*

ad 5 FK3'

vb fremlagde en fællesmødevedtagelse der gik på at VB ville opfordre 
til at do faste FKB-møcfer blev droppet og at man i stedet kunne mødes 
på københavsplan når der var noget at koordinere/ snakke om,
NB-E mente det var vigtigt at holde fast i at mødes jævnligt, så vi 
kan holde fingeren på pulsen, men at dot var vigtigt at få konkrete 
ting på bordet, så vi ikke bare snakkede.
Brumleby havde meste brug for FKB til informering om deres kamp for 
bevaring og til opsamling af støtte.
Vi diskuterede hvorfor FKB ikke kunne samle folk og hvorfor det var 
så svært at få et samarbejde op at stå. En af grundene er nok at 
der er ret store uenigheders® organisationerne imellem.Det blev også 
illustreret gennem en kort diskution om samarbejde op til kommunevalget, 
hvor uenighederne gik xtikkm m på kritik ef eller samarbejde med DKP/SD

Men vi var ihvertfald ENIGE om at vi kraftedemig ikke gider mødes 
2-3 organisationer hver 3.dje uge og xstsskkKX snakke.
Brumleby havde et forskag om at bruge et møde til at. diskutere NB_B"s 
byggeropsummering. NB-F havde et forslag om at starte noget arbejde omkring 
moderniser!nger.
Vi råente ikke vi var kompetente til at tage en beslutning om FKB's 
{ stråående?) fremtid. Men det må vi gøre på næste møde. Det ville være 
fedt at se nogle flere organisationer - osse de der ikke plejer at 
vise sig.
NÆSTE MØDE ER FREDAG d. 27. februar HOS BRUMLEBY * ISMEJERIET* BLOK N 
KL': L ) : % / hov s a KLOKKEN 19.30

Ref Martin VB


