
fællesrade d. 1 '-1-1-75

.Istede: Føren, Janne, Michael, Figrid, Vagn, Marianne, Susanne,Fobert.

~sorden:
Valg af referent 
Godkendelse af sidste referat.
Godkendelse af dagsorden 
Meddelelser.
MM3 seminar.
Oplæg fra kursusgruppen.
Lokalråd (Sigrid) * /f
Mødekritik.
evt.
Meferat’Tra sidste rnøde godkendt.

Dagsorden godkendt uden ændringer,

Telefonliste rangler fra John,
Manne, Karsten, 'og Leif midlertidigt udtrådt af IJBF.
• lichael udtrådt p .gr.a . flytning.

Lokalrådets brev 20-12-7^ til Mansard red protest mod kontorhusprojekt 
og fremskyndelse af ny dispositionsplan b.e.v op lo? s t .

Tilmeldinger til FKB seminar * efterlyses. Fra M3F 10 tilmeldte.

Marregruppen vil tage stilling til medlemskal) af styrelsesgruppen.

Morslag dm at få en bygningsingeniør til at se på stiftelsen f.o>’ 
at få en kvalificeret bedømmelse af bygningens kvalitet.

Det blev vedtaget at holde hyggeaftener hver'anden afksn onsdag aften 
ebeerforeningens lokaler for beboerforeningens medlemmer, og hven 
der ellers måtte have lyst. Første gang onsdag den 22-1-75 kl. 12,10.

Det blev_vedtaget, at styringsgruppen fortsætter i sin nuværende 
form indtil 1. februar.

FKB arbejder moddeh ny komnunallovsf or s lag, Møde lørdag den 1.7. 
Marregruppen vil forsøge at sende en repræsentant. VS vil indkalde 
til møde om samme emne med deltagelse af forskellige beboergrupper.
Fra første FKB møde om. sagen oplæstes referat fra Leif.

Meferat af

Før FKB seminaret vil der blive udsenst et oplæg til de tilmeldte.

Kursusgruppen gav referat af det hidtidige arbejde. Der var diskussion 
on form og oprindeligt formøl med. kursusaftenerne.

Det blev vedtaget, at yderligere kursusaktivitet udsættes til efter 
seminaret. Fvt. vil vi starte en intern skoling på grundlag af 
oplægget fra seminaret.

Kursusgruppen foreslog at oprette en avisgruppe som en fast grums.
Det blev vedtaget, at resterne af kursusgruppen + evt. flere skal 
fo rtsætte som av is grupp e.
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Avisgruppens opgaver: check nå abbennenter og annoncører.
" 11 fremstillingsprocessen

Organisering af fremsti11ingen 
" • " salg
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T ' . J j gruppens udvidelse diskuteres Igen efter seminaret.

7. 21. gr Id vil undersøge, om det er muligt at være passivt medlem eller 
observatør ved møderne i lokalrådet. Vi maner ikke, at vi skal bruge 
arbejdskraft til at være formelt medlem af lokalrådet.

C. kødetiden bør overholdes.
>

D r er mødepligt til fællesmøderne.

Udover at disse to punkter blev fremhævet som væsentl ige, fvat der 
ikke nogen kritik af dette fællesmøde,

9. Irtet.stof^under evt.
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