
Referat af fællesmøde den 1/4 -75 1

U r -

Til stede: Carsten, Janne, Søren, Marianne, Niels, Carsten J., G-ert, 
Susanne, Esben, Jens, Aase, bigria.
Dagsordens 
1 „Irodk endelse af dagsorden

Valg af referent
Godkendelse af referat fra sidste fællesmøde 
meddelelser
Beboermødets a, Program (dagsorden)

b. Arbejdsopgaver _ •
c. Instruktionsmøde - evt.7/4.

f referat

6 c A be n t hus - af t e n e r/ in ‘brodu
»*7

* Vedtagelse af fremsatte s
8. Eventuelt
9. Opsummering - oplæsning a

lo ♦ mødekritik
ad 2, oigrid
ad 4. Positive svar på disp.
( idres fork*) og P1.Kinds (VS)

nsgruppens brev fra £. chack-lielsen
Brev fra 1rumlebys Kritik af lovforslaget om kommunalpianlægningc 
lages op pi næste FKBmøde 11/4. Brevet cirkulerer i gr up] arne, evt. 
ændringsforslag gives til Søren«
VS beder om lov til uddeling af oplæg til den kommende nye hovedstads 
forfatning pr beboermødet.Det blev forkastet af principielle grunde - 
partipolitisk propaganda må. ikke uddeles på møder afholdt af NBP -vi 
står fast på vores uafhængighed af partipolitik,
Aase udtræder af styringsgruppen. Kirsten indtræder,

s for
d baggrunden1os ændringerne i forb m.

fortæller om sine refaringer ved oprettelser, af
fortæller og viser lysbilleder om gård: ydninger 
d økonomiske beregninger i forb, herme . 
de nedsatte karrégrupper.

ad 5. Dagsorden for
1. bisp.gruppen

den nyc disp.plan.O« Ve dl,, gr Is sp
3. i v. arrégr up jj e n

gruppe' .
4. -rkitegtgr.

cg kommer me
5. uiskusa_on i
6. Opsaaling.
Dirigest; Aase*

U 0 b . karreerne i
l! gumle ! karreer (me
ses på blad 3. Prak
g an ;e • Avisen snige,

g auopterede
dig med salget•
ad r3c o kørne 7/4 om
beboer:modre - bl.a.

' BF m o d 1 o ) ad o p te r e r de
ugen 2/4JD • JL

karroer, 'tbPlanche om beboermø

op i Il gr -PPer. L»3
rP '  „ for de .ingen kan
løbesedler all 3 S P

s ti1 abon S :1.ter i
det opstil ■.es s am":• j _ ■ •

7/4 om fælles, retningslinier for Hinstruktørs me'1 pa
i forbindelses med arbejdsopgaver for larreerne, 

Indkaldelsen foregår gennem repr. fra karreerne,
ad 6, Vedtaget at vi skiftevis holder åbent-husmødcr• og iitrodukti- 
onsmøder for nye medlemmer 1 x cm dl. Næste møde IB/'4. Fur xt mon oo- 
sanilin; af beboermødet og introduktion for evt. ny- medie Emne; -vor- 
dan skal karregrupperne køre videre i fremtiden? Modet planlægges af
ny nedsat gruppe med repr. fra hver arbejdsgruppe. Næste åbent-hus
mø de 1>/5 med film.
ad 7o Be referat fra 4/3 punkt 6. Alle 5 ændringsforslag blev vedta
get. Nyt ændringsf omslag til punkt 23 i strukturen.: tilføjes; og er
statte det mod et nyt medlem. Vedtaget, Det andet punkt 24 ændres 
til 25 Osv. Vedtægterne genoptrykkes med ændringerne efter en indkø
ringsperiode .



Styringsgr. forandrer navn til kocrdinationsgr.
ad 8„ huslejen inddrives i arbejdsgrapporne«af koo.gr.medie.arnerne 
og erlngges pi fallesmøderne. Susanne har listen,
Opslagstavle laves med adresseliste, mødetidspunkter og ane ot gAdt. 
Noviekassen opbevares hos koogr. - nøglervhos tidligere m  dl. ind
drives o
o, d lo. A in. tilfred s h c d.

2 * ,

eigrid

forklaring til blad 3.
De sorte numre har adopteret de tilsvarende blå numre«



7 ......

y
Der er alu?å andre muligheder for vores kvarter end dem, vi skrev 
om på Bide 1«
vi kan farostille os et kvarter, hvor værks tedsbygninger og de 
dårlige hr-af- er fjernet - det vil sige mere lys og luft til de 
huae, der bliver stående, grønne om^ålor in.de i karreen« ni ske 
kan vi forestille os nogle forskellige muligheder i gårdene, 
når de bliv..-* ryddet, nogle har måske tænkt på fælleslokaler 
1 ojendsirøov-, på fornuftige moderniseringer eller på muligheden 
for at ksbe ej-^ndommen som andelsboligforening«,
Der er altså nok at gå i gang med* Ug der skal nok blive gjort
noget her i kvarteret* spørgsmålet er, hvem der skal testemme, 
hr aa døt el; al være« Det må være oh, der bor her

Nansensgade Beboerforening udstrækker sit arbejdsområde til 
hele Nørrevold kvarter,eftersom dispositionsplanen bliver ud 
arbejdet for dette område - se kortet


