
jt DANSENSGADE BEBOERFORENING 
‘ Referat af mødet d. I6/I0 - 73

Tilstede s John,Helen,Eigil,Henrik,Gert,Anne -Lise,Hanne,Karsten,Mogens 
og Jens (referent)

Dagsorden si) Struktur og Aktionsplan
2) Spørgeskema og underskriftindsamling.
3) Vuggestuegruppe.
4) Eælleskomiteen for de Københavnske beboerforeninger.
5) Evt.

ad 1 c Følgende ændring til Marianne og Egils strukturforslag blev 
vedtaget s I stedet for en internavis,Der blot ville give mere papir 
og mere arbejde vedtog vi at arbejdsgrupperne rapporterer til styrings 
1 '.ppen,hvis de har punkter der skal på dagsordenen på fællesmødet.
Hvis punktet kræver forhåndsinformation må styringsgryppen viderebrin
ge denne.
ad 2. og 1. Tidsplan for beboerforeningens arbejde i efteråret s

Onsdag d. 17» okt s Beboerbrev udsendes til alle abonnenter

Mandag d.22 kl.2o.oo s Møde i Nansensgade børnehaveforening,Kj.Lan
ges gade 7 .

Tirsdag a.23 1 Møde for nye grupper.Endvidere ordinært beboerforenings 
møde med bl. a. flg. punkter s 
- nedsættelse af styringsgruppe,der skal s
a) arrangere hvervningsdagene
b) Udarbejde lister over folk ,der skal kontaktes d.27o 

28.og 29 okt. og finde ud af hvem der kontakter hvem.
c) Planlægge og styre madEfcx fællesmødet d. 3o/lo.
— - Nedsættelse af avisgruppe,der skal redigere,hæfte og 
organisere uddelingen af novembernummeret af avisen, 

dead-line lørdag d.lo/ll,hæftning d.16 og uddeling 
søndag d.18. nov.

onsdag d.24. t Vedligeholdelsesgruppe mødes, 

torsdag d.2 5. : dispositonsplan gruppe mødes, 

fredag d.26, : remisegruppe mødes.

lørdag, søndag, mandag d.27. 28. og 29. okt. s" Indsamlerekon taktes i 
overensstemmelse med styringsgruppens liste.Vi skal:
- Eå folk til at være indsamlere
- få feed-back på spørgeskemaet (forslaget)
- Finde frem til "hovedet" på underskriftindsamlingen 

mod dispositionsplanen.



- gammel avisgruppe hverver foux sa., : iltning og udaexxA.a . 

Søndag d.16, avisen uddeles.

Fredag d. 21, december : STOR SOLHVERVSFEST I BEBOERFORENINGEN„ 

ad. DENNE TIDSPLAN 'LEDTOGES PÅ MØDET .

ad.5, Helen vil oprette en vuggestuegruppe„Hun vil udsende et dupli
kat herom til alle vuggestuebørn der er på venteliste i Børnehavefor
eningen.

ad.4 . Mogens vil samle de papirer som de andre byaktioner har sendt 
os i anledning af fælleskomitemødet i september.Han vil mangfoldigøre 
dem og udsende dem,så alle byaktioner ved hvad hinanden Laver.

ad 5 Mogens oplæste en opfordring fra folkene i Fredensgade,hvor vi 
inviteres til møde d.lT.okt. .Folkene derude ønsker at få andre n.nSe 
at bo i når dem de bor i nu rives ned. Mogens går ud til mødet.

Henrik oplæste et brev fra NOAHs by- og trafikmiljøgruppe.Denne gruppe 
vil a£iSSMåSSfiekampagnen for gågader og "alt- -mulig-gader” i den indre 
by i forbindelse med aebejdet for at gøre den bilfri.Der er møde d.22. 
november. Henrik tager sig selv af sagen indtil videre.

HERMED BREDTE OPLØSNINGEN SIG OG MØDET HÆVEDE SIG LANGSOMT?..


