
Referat af fællesmøde i HBF d 13/2 - 75

Til stede: Susanne, Robert, jtianne, Kirsten, Ase, Gert, Marianne, Børen, 
Mogens, Riels-Jørgen, Sigrid, Carsten.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.

2. Valg af referent.

3. Meddelelser.

4. uplæg fra Jens om beboermøde og karre-råd.

5. Strategi fremover - strukturændring?

6. FKB repræsentanter.

7. Evt.

8. Mødekritik.

' 1-2. Ingen indvendinger. Referent Carsten.

3. Fra tidsskriftet 'Byplan' er der kommet opfordring om at vi skriver en artikkel 
om RBF's erfaringer i forbindelse med forholdet beboere/kommune. Karsten F. 
skriver den, hans manuskript diskuteres på fællesmøde inden indsendelse. 
Honoraret på 4^0 kr deles evt. mellem Karsten F. og HBF. Janne undersøger,
om der er mulighed for at overføre honoraret i hendes navn, hun har frikort 
(herved skulle honoraret gå ubeskåret til HBF).

Susanne og Janne mente ikke , de kunne lære mere ved at følge de arbejds
løse pa deres rundgang i kvarteret. Marianne og Gerd afløser. Vi'får kopier 
af de rapporter de arbejdsløse udarbejder, så vi får mulighed for at koordi
nere en opfølgning fra beboerne.

4. Jvf-. skriftligt oplæg fra Jens d 3/2 - 75 •
Jens sammenfattede problemstillingen:
Byplanudvalgets indstilling til magistraten om ændring af dispositionsplanen 
giver anledning til at kræve reel beboerindflydelse på udformningen af den 
nye plan. bom et første skridt til at realisere dette krav, foreslog Jens 
at vi indkaldte til et beboermøde for hele Nørrevold-kvartcret i Folkets Hus, 
Rømersgaue. Mødet skulle gerne danne grundlag for at starte karreråd i hele 
kvarteret.
Derefter udspandt sig en længere diskussion om bedste valg af strategi.

Rogie hovedpunkter:
aj Der var generel skepsis med hensyn til kommunens villighed til at lade 

beboerne få reel indflydelse.
b) Man var enigo om, at karreråd næppe kunne få indflydelse enkeltvis, men 

kun via, et koordinerende organ.
c) Det blev foreslået, at vi formulerede vores krav til en ny dispositions

plan skriftligt, men i mere detaljeret form end ved underskriftindsamlingen 
sidste år. Kravene skulle så bakkes op ved en ny underskriftindsamling.
På baggrund af vores erfaringer blev man dog enige om, at denne fremgangs
måde ville være for tidskrævende.

d) Endelig mente nogle, at man burde vente med et fælles beboermøde til senere 
og i første omgang koncentrere sig om at aktivisere beboerne i de enkelte 
karreer omkring vedligeholdelsesproblemerne.
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I erkendélse af det pre 
pressionsgruppe, som sk 
til sidst enige om følg 
kvarteret i Folkets Hus 
deltagerne til at melde 
dannelse af egentlige k 
forslag til resolution) 
og Sigrid som kontaktpe 
fællesmødet 25/2 - 75*

sserende behov for bred opbakning bag den koordinerende 
al køre vores krav igennem overfor kommunen, blev man 
ende: Der indkaldes til beboermøde for hele Nørrevold- 
, Rømersgade d 4/3 - 73 kl 1 9 .  På mødet opfordres 
sig som kontaktpersoner med henblik på en senere 

arrerad. Den detaljerede plan lægning af mødet (herunder 
foretages i udvalg: Jens, Søren og Mogens med Hanne 

rsoner fra arbejdsgrupperne. Endelig afpudsning på

5. Jens foreslog følgende tilføjelse til vedtægterne:
a) Det tilstræbes, at der dannes karreråd i alle Nørrevold kvarterets karreer.
b) Karrerådene formulerer selv deres forhold til NEF.
På grund af det fremskredne tidspunkt blev dette og andre emner med relation 
til pkt. 3 henvist til nærmere diskussion på næste fællesmøde.

6. FKB har nedsat en kampgruppe mod det nye boligforlig. Gruppen holder møde 
17/2 kl 19?30 i Skraldemandens Hus, Christiania. Susanne deltager. Sigrid 
og Jons vil også være med, men kan ikke d 17/2 (jens først efter d 4/5)•

Ordinært FKB-møde 15/2. Der vil ikke være nogen repræsentant fra NBF.
7 . Der mangler forside til avisen. Søren foreslog Bo Bojesen. tegning. Det 

blev vedtaget at avisen skal koste 1,50 kr.
8. Ingen bemærkninger.

 ̂ Referat slut
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Næste fællesmøde d 2p/2 - 75 mod følgende dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.

2. Valg af referent.

3. Meddelelser.

A . Beboermøde.

5. Eventuel strukturrevision, herunder Jens oplæg.

6. Evt.

7. Mødekritik.

20/2 - 1975
Carsten


