
Referat af fællesmødet d* 10-6-75*
tilstede* kirsten,søren,lene,dorte,marianne,kirsten,niels,janne,mogems,hanne,susanna 

vianne og gert.

dagsorden: 1) valg af referent
2) godkendelse af sidste referat
3) godkendelse af dagsorden
4) meddelelser
5) gadefesten
6) avisen på baggrund af omdelt oplæg
7) beboerdemokrati
8) evnt*
9) opsummering
10) mødekritik

ad 2* referat godkendt 
ad 3* dagsorden godkendt
ad 4* marianne laver ajourført adresseliste,der ophænges i lokalerne-*

mogens nedlægger sit betroede hverv »om ølmand. (ingen ny ølmand - hver tager 
sit med, farvel ølbørge - tak for altf) 
ølbørges indhold overdrages til kasseren. 

susanne meddelte at vores husleje er steget,hvilket betyder at vores interne 
husleje stiger til 15 kr. pr.md..huslejen inddrager i gruppernes 

søren gjorde opmærksom på et møde omkring trykkeriet i sølvgade* (d.17-6-75)
Beslutningen om hvor vi skal trykke (sølvgade eller amager)blev udskudt 
til efter mødet i sølvgade* lene går til nævnte møde* 

lene anbefalede et aviskursus på kolding hø jskole-. Interesserede kan kontakte 
lene,der sidder inde med yderligere oplysninger«

ad 5» foreløbigt program: festen starter kl* 14*med kaffe og æbleskiver akkompagner 
ret af beethoven* For børnene arrangeres enskattejagt.Og for de lidt ældre en 
pakke-auktion.Alle NBF'ere tager MINDST EN PAKKE MED HVER-*0m aftenen vil Ok
tobergruppen og evnt. en spilleraandsgruppe underholde-.
Disp-plangruppen udstiller plancher under festen-.
Efter en afstemning besluttedes at festen holdes på"folkets plads%  Alterna
tiverne var remisepladsen,israelspladsog et stykke af nansensgade-*
Der ppfordres endvidere til at alle der måtte kende nogle der er villige til 
at bage en kage eller to,får sat disse igang#

ad 6. følgende blev besluttet m.h.t. avisen:
1) avisen fortsætter med at udkomme,hvilket forudsætter en produktionsænåring* 

Dette indebærer, at alle artikelskrivere medvirker ved avisens redigering 
og at død-linjen overholdes.

2) avisen udkommer for fremtiden hver 6. uge* Den gamle ordning med en avis 
hver måned har i praksis vist sig urealistisk-*

&)  for bedre at dække hele kvarteret skal for fremtiden ALLE aktive på gaden 
på én gang når avisen skal sælges« Salget vil finde sted i week-enden-,fre
dag aften og lørdag formiddag

4) den gamle avis (sidste nummer) sælges på gaden den 2o. og 21.(alle mand på
gaden) ;•

5) næste avis bliver et tema-nummer fra disp—plangruppen*P*g*a* det ensidige 
indhold kaldes den ikke nansensgades avis* Næste ordinære nummer kommer 
hurtigst muligt*
Disp-plangruppens særnummer sælges til gadefesten.

6) avisen vil komme i A-4 format og blive trykt på krim.Da artiklerne gerne 
skulle fremstå ens sakl artikelskriverne renskrive deres artikler på samme 
maskine* Hvilken maskine og i de enkelte tilfælde hvornår denne er til af
benyttelse besluttes af avisgruppen*

7) ’karréinforåation'^se sidste nummer) kører videre som i z z z  rubrik*
8) der nedsattes en annoncetegningsgruppe bestående af sus ar c og gert. 
avisgruppen opfordrede alle at være med til at skaffe illuscrctioner og oplys
te at avisen snart vil komme til at indeholde en tegneserie, der skal løbe



over adskellige nurare. Det er meningen senere at samle serien og udgive den i bog - 
form. Et eventuelt overskud vil tilfalde NBF,

ad 7. Diskussionen blev ført på baggrund af et skriftligt oplæg, (eksemplarer i 
butikken).
Vi var rørende enige ora at ED er en "narresut" og at næste ordinære nummer 
af avisen skal indeholde en generel kritik af BD med påvisning af lovens huk
hed, videre var vi enige om det onskelige i en bred målsætningsdebat,men at 
beslutningen om hvorledes vi skal forholde os til BD ikke tåler udsættelse.til 
efter en sådan debat, der tidligst vil kunne finde sted i efteråret.
De væsentligste træk af argumentationen for at anbefale evnt. interesserede 
beboere at oprette EDt
Bd skal bruges på "vores" måde,dfv«s. BD skal indgå i en større organisatorisk 
helhed, hvor BD ikke er målet for organiseringen, men et middel til bl.a. at 
lette vedligeholdelsesgruppens arbe$de. En del konkrete sager kan læsses over 
på BD-repræsentanter, således at vi får bedre tid til de overordnede problemer 
og videre, da største delen af de konkrete sager i øjeblikket er koncentreret 
omkring den enkelte ejendom er en vis organisering på ejendomsniveu ønskelig, 
denne organisering kan tilmed virke som springbrædt til en bredere organise
ring på karreplan. BD vil virke mobiliserende ved at trække folk med som er 
bange for udenomsparlamentariske organer.Desuden kan BD med alle dets svagheder 
blive et "lærestykke" i hvorledes systemet fungerer.
Her overfor står fgl. argumentation fra "nej-sigerne":
ED vil stille sig hindrende for beboernes selvstændige oganisering,ved opretteis 
telse af BD ligger indirekte accept af de i loven givne rammer»hvilket kan 
besværliggøre gennemførelsen af alternative mere radikale aktionsformer. Des
uden kan B^ hæmme aktiviteterne rundt omkring ved,at alle sager går igennem 

repræsentanterne»hvorved kun ganske få bliver direkte engageret i arbejdet.

Efter halvanden times hed diskusson nåede vi altså ikke frem til den ønskede 
fælles holdning til ED. I stedet blev vi enige om nødvendigheden af en mål
sætningsdebat , der blev forslået et week-end seminar afholdt hurtigst muligt, 
hvilket vil sige kort efter sommerferien.

ad 8. kirsten skænkede malaga, sk gave fra en glad beboer, til de tørstige sjæle.

gert.


