
Nansensgade Beboerforening 
Referat af fællesmøde den 17/9-74

J'il stede var 13 mennesker#
DAGSORDEN
1# arbejdsprogram
2. EKB
3 . -Liokaler

Vi blev enige om at noiae et Kort m®ae og aerexter arbejde med 
lokalerne.
ad.1. arb e j d s program
Ile grupper forelagde kort planer for arbejdet i‘efteråret, 

^isse informationer skulle :så danne gruhdlag for en diskussion
på næste fællesmøde, så vi kan udforme et arbejdsprogram, 
ref.fra grupperne, og ideer til grupperw i øvrigt,;

remisegruppen 1" ' '
Karsten har skrevet historien om remisegrupperne. Duplikeres 
og uddeles, og læses.
b. Vedligeholdelsesgruppen
Arbejdsprogram endnu ikke færdigt, men bliver uddelt inden 
næste fællesmøde. Gruppen består af 6 mennesker
o. ungdomsklubsgruppe

. Susanne og Margit haf talt om at lave en ungdomsgruppe, hvis 
opgave^ i første omgamg skal. være 2 ansvarlige, for kontakten til 
de u#ge, der skal bruge vores lokaler og at hjælpe dem med at
finde andre lokaler. ^

c. disp. plan gruppen
Gruppens plan for efteråret* at starte på at lave en plan for 
efteråret - helt konktet og detaljeret. Skaliske sammen med 
beboerne i de forskellige karreer. Der er imidlertid en del uo 
uenighed i gruppen om hvordan arbejdet skal gribes an.
Jens mener, at det langsigtede mål er at lave planer som kan 
ktikkes i hovedet på politikerne, når der i 1977 skal udarbej
des byplanvedtægter for kvarteret, og at vi skal staréé med 
at opbygge karregrupper i de enkelte karreer, først omkring



aviåuddeling, men efterhånden Omkring andre ting, f.eks. 
alternativ plan. Vi andre mnner, at skal vi lave en plan må 
må vi starte på en enkelt karre.
aktionsmuligheder for gruppen5 kontorhuset og Uansensgade 25-

• * n27.
Disp. planen er stadig ikke behandlet i byplan og trafikudval ~ 
get. Betænkningens indhold er altså uvist, ^er kan gå lang tid end 
endnu. Skal vi gøre noget ved det? Uvisheden forhindrer os i 
høj grad i at planlægge vores arbejde*

, dy ̂ Trafikgruppe mod lyngbyvejens indføring
opgave: oplyse om trafikplaner og problemerne for vores kvar
ter. ^esuden være ansvarlige for kontakten til^Samarbejdsudv U d 
valget mod Lyngbyvejens indføring.

e. ff KB gruppe
B'KB arbejdet må systematiseres, f.eks. ved at.nogle bestemte 
mennesker fast tåger sig af dette arbejde.

fBoligregistrering
■Carsten er gået i gang med at lave et kartotek ■ ovéi* samtlige 
ejendomme i kvarteret m.h.t. ejere, stand, priser osv. 
fremtidsplaner iøvrigt: kvindegruppe (åse), institutionsgr*.#( jens)
Informationen om planer og idéer skal danne grundlag^for ud: cr..v-.' 
formning af et.arbejdsprogram, priotering af arbejdet og dan
nelse af grupper, samt fordeling af alle mennekker i disse.
M.h.t. prioritering af grupper er det ..nødvendigt at gøre sig 
klart, hvilket arbejde, der er' relevant i øjeblikket. Gider 
folk f.eks. overhovedet at lave alternativ plan? Leif mente, 
at som situationen er i kvarteret - ingen overhængende fare 
for nedrivning - er vedligehold-else det mest presserende problem
Karsten fremhævede faren vec at arbejde me.d isolerede projekter 
vi mangler fælles mål og grundlag og må satse på en bedre teo
retisk 'vider! f.eks. om boligforliget, ^ltså også skoling af de 
gamle - vi er gået hen og blevef de rene praktisister, selm om 
det unægtelig ligger lidt tungt med aktiviteterne.
■̂ er var ikke grundlag for at snakke konkret om introduktions
skoling, men en almindelig enighed om, at nu skal vi i g%ig 
resulterede i , at vi besluttede følgende: 1,



VIGTIGT
1. fællesmøde tirsdag den 24/9 - 74
vi laver en skitse til arbejdsprogram og danner grupper.

2. Tirsdag den 1-1o„ ^o i ^qq introduktionsmøde for nye men
nesker. De inviteres gennem løbesedler, plakat i vånduet m 
Bliver sat gennrelt ind i arbejdet og præsenteret for ai 
be j dspro.gr amme t.

Det er vigtigt at, alle møder op DEN 24-9 kl 2o..oo og har 
tænkt over, hvad de vil arbejde med fremover, og hvordan 
de synes, vi skal prioritere vores arbejde,isamt-’irféd ideer 
til den boligpolitiske skoling —
det er ikke nok, at vi er mange, når vi holder fest  

2. EKB: snakkede om demonstrationen den 2o. og Jens gik 
til Ekb møde den 21-

hvorefter vi smøgede ærmerne op.

reffrent Marianne


