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Referat af fællesmøde d. 4 november 1975•

Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer (Mogens) og referent (Carsten).
2. Godkendelse af dagsorden.
3* " " referat.
4. Meddelelser.
5. keferatudsendelser.
6. Kritik af arbejdsweekend.(lokaleistandsættelse)
7. Kritik af avisen.
8. Strukturoplæg fra koo-gruppen.
9• Evt.

10. Mødekritik.

2 og 3. godkendt.

4. Ole Bidsted arbejder på en radioudsendelse om tre forskellige generalplaner 
og deres virkninger for et. bestemt kvarter. Udsendelsen skal munde ud i en 
diskussion om aktionsmuligheder overfor politikkerne, hvor Nørrebro, Vesterbro 
og NBF (Janne) deltager.
FKB: referat fra sidste møde er lige på trapperne.

Janne og Susanne arbejder for tiden med en opgave inden for arbejdspsykologi 
om kvarterets udvikling og sociale opbygning og vil gerne stiile materialet 
til rådighed til skolingsbrug. Vil også gerne have løbende kritik.
Esben laver også psy&ologiopgave og vil gerne have nogle interviewer med 

NBF medlemmer. Janne, Susanne og Esben kontakter folk.

5. Koo-gruppen mener, at referat fra sidste fællesmødes kom for sent. For frem
tiden skal fællesmødereferater lægges i lokalerne senest mandag efter fælles
mødet. Duplikatoren må ikke bruges før man er blevet instrueret af Søren.

6. Det kiksede primært pga manglende forberedelse og fremmøde. Mht. 2. weekend 
burde arbejdet have været nøjere planlagt og organiseret.Lokalegruppen 
(Ise og Sigrid) planlægger det resterende arbejde og indkalder folf til at 
gøre det.

7. Nansensgade Avis nr 25 er den bedste og mest levende lokalavis, demø nogen
sinde har været udsendt i kvarteret!
Punkter avisgruppen bør tage op: Mere udførlig forklaring om hvorfor vi igen 
omdeler avisen gratis. Angivelse af hvordan man bliver medlem af NBF.
Vores gironummer bør stå i avisen. Særskilt rubrik til ± ± mødeindkaldelser 
a la tid og sted."flatform" bør yderligere gennemarbejdes (koo-gruppen).
Næste avis kommer R d. 13. december. Stof udefra skal være avisgruppen i 
hæmde senest onsdag d. 19. november.

8. Koo-gruppen endnu ikke færdig med oplæg, men det kommer snart. Efter gennem
arbejdning i arbejdsgrupperne kan et nyt sæt vedtægter forhåbentlig vedtages 
på fællesmødet i december.Koo-gruppen kommer medoplæg om seminar i januar.

9. Forslag om at beslutninger fra seminaret samles og udgives. Vedtaget - (Ase og 
Marianne står for det;.
Der skal snart være åbent hus aften igen. Lokalegruppen vælger dato og pcogram. 
Kan vi via lov om fritidsundervisning få penge for at gå til seminar? Evt.
Niels som underviser, men måske problem med arbejdsløshedskasse.
Åse hedder nu Bjøm-Nielsen til efternavn.
Der går rygter om ponyridebane på grunden Ng. 25-271!

for10. Der er stadig for mange, der kommer sent.

Fremmødte var: Susanne, Janne, Hanne S^, Gerd, Claus, Marianne, Niels, Esben, Sigrid, 
Jens Møl, John, Åse, Carsten.


