
NANSENSGADE BEBOERFORENING

Referat af fællesmøde den 4/3 - 75

til stedes Jens, Gert,,Søren, Hanne, Janne, Åse, Susanna, Sigrid, 
Lene, Mogens, Niels, Marianne,

DAGSORDEN:
1. Valg af referant
2. Godkendelse af referat fra sidste fællesmøde 
3# Meddelelser
4. Referat fra EKB grupperne
5. Beboermødet
6. Hvordan skal karregrupperne indgå i NBF
7. evt.
8. Mødekritik

1* Marianne
2. Godkendelse af referat
Kritik af referatuddelingen, ikke alle har fået referat. Ekstra 
referater skal ligge i lokalerne, mangler fra de sidste to fm 
(Jens og Carsten). Kritik af referatet: det står ikke i referatet: 
at vi besluttede, at holde beboermødet den 11 marts, at vi blev 
enige om betegnelsen karregrupper, at vi blev enige om, at vi 
uhder punktet mødektitik skal stæse referatet op.
3. Meddelelser
Til avissælgere: penge fra avissalg skal lægges i en konvolut, 
antal solgte nr. skal skrives på. Smides ind til Kirsten, Ture sens
gade 11,2. Lene beder KRIM om at lave 2oo aviser. Sætteren har 
accepteret at få 25o kr. + moms.
Mogens er udnænnt til fast ølmand. Ingen andre må tage penge fra 
ølkassen.
Nansensgade 3-5: beboerne har fået brev om modernisering. Opgangs
repræsentanten Karsten har indkaldt til møde om sagen.

4. Referat fra FKB grupperne.
1. referat fra ordinært FKB m®de den 1/3 (Søren)
Foruden den almindelige udveksling af informationer snakkede man 
generalplanen, som i disse dage skal til behandling i generalplan- 
udavlget. Generalplandirektoratets forslag er blevet barberet, 
aåledes at de bilag, der redegør for konsekvenserne af de forakel-



lige modeller for Københavns udvikling ikke kommer frem i udvalget 
Ole (Sverrigsgade) laver et forsla.g til resolution om generalpla
nen, som vil blive sendt md til beboerforeningerne.(referat i 
FKB mappe)
2. Boligforligsgruppen (Susanne, Sigrid, Janne)
Gruppen vil lave en piece om boligforliget, som de enkelte bebo
erforeninger derffter kan bruge. Udkast til pieven kommer ud i 
grupperne til diskussion. Usikkerhed om vi overhovedet har brug 
for piecen i NBE.
FKBgruppen har desuden Javet en piece om vedligeholdelse, som 
kommer ud i grupperne snarest. Skal godkendes inden den 15/3.
Vedligeholdelsesgruppen har lavet standardformularer til brug for 
en vedligeholdelsesaktion i kvaretet, som beboerforeningens med
lemmer deltager i ved at gå i gang med vedligeholdelsessag i egen 
ejendom.(Brug også vedligeholdelsesskamaer). Standardformularen 
skal udfoldes i 3 eksemplarer s til ejeren, lederne, vedligeholdel
se sgruppen.
Der er uklarhed om, hvem der skal betale vedligeholdelsesomkost
ninger, hvis de overstiger det beløb, der er på kontoen, Vedlige
holdelse sgruppen undersøger sagen.
5. Beboermødet.
Efter lang tids diskussion blev vi enigg om at beboermødet afhol
des den 8.AJPRIL i folkets hus i Rømersgade. 
oplæg fra grupperne om mødets
Disp.plan gruppen vil orientere om sejren og hvad den betyder for 
kvarteret og lægge op til diskussion om den nye plan (skole, in
stitutioner, trafik) og arbejdet med saneringsplaner. 
Vedligeholdelsesgruppen vil lave et spil omkring enk konkret sag 
med ejer, lejer, bygningsinspektør, og derefter lægge op til en 
vedligeholdelsesaktion i hele kvarteret, ikke afklaret om de 
også vil snakke om bligforlig.
Karregruppen har endnu ikke planlagt deres oplæg.
Vi tog ingen beslutning om de endelige oplæg skal godkendes på 
næste fællesmøde, om de evt skal være sendt ud på forhånd, om 
de skal indgå i avisen....
Med udgangspunkt i planlægningsgruppens forslag tilresolution 
diskuterede vi
1. skal vi have en resolution på forhånd (gruppens forslag var 
en resolution, der må mødet udfyldes med konkrete krav)
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2. hvordan skal vi arbejde for beboerindflydelse - på den nye 
plan og generelt?
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Vi blev enige om, at resolutionen skal laves må mødet, som kvar
terets krav over for myndigheder og offentligheds
Derffter havde vi en længere diskussion om vi skal arbejde på 
at blive aherkandt organ(med indflydelse på lokale anliggenfeÉder) 
ellervfortsat skal være pressiongruppe. Dette problem blev ikke 
afklaret, men til en debat om hvordan vi skal få indflydelse på 
den nye plan - hvordan skal vi bruge den konkrete situaxtion ?
Det blev vedtaget, a/t vi overfor kommunen (dvs. borgerrepræsen
tationen) skal kræve at få indflydelse på planen, da de jo har 
besluttet, at planen skal laves ud fra vores ønsker, skitser, 
papirer osv. Indflydelsen skal både omfatte løbende orientering 
og forelæggelse af skitser til godkendelse. Vi skal desuden 
forsøge af få et udspil til beboermødet den 8, april.
Såfremt vi bliver nægtet indflydelse kan det tages op på beboer
møde og vi kan køre pressekampagne.
6 .
Dette punkt blev kun kort berørt
Iiar̂ e fog^s^j^^føleende ændringer til strukturens
1. o gruppen har det administrative ansvar
2. punkt 1 s arbejdsgruppe rettes til arb<jjdsg og karregruppe
3. til pkt. 7 tilføjes? sammen med evt oplæg.
4. side 2? Arbejds- og karrirhar ansvaret fof det udadvendte 
arbe jde
5. punkt 24 slettes og erstattes af s gruppen formulerer selv 
sine arbejdsopgaver. Projekter der vedrører hele kvarteret god
kendes af fællesmødet. Projekter, der kun vedrører karreers 
indre anliggender (gårrydninger, vedligeholdelse mm) kan udføres 
uden fællesmødets godkendelse.

•

Kraftig opfordring fra avisgruppen til karregrup >en om at gå ind 
i styringsgruppen.
styringsgruppen har nøglekassen. Nøgleløse skal henvende sig til 
SG- - Sigri^, Carsten eller Åse
I forbindelse med beboermødet nåede vi ikke at diskutere reklame 
for mødet og næste avis — men vi snakkede kort om muligheden af 
at duplikere avisen næste gang og derefter tage stilling til 
fremstillingsmåden.
8. Beslutninger blev læst op af referatet? Marianne


