
Nansensgade beboerforening 
Referat af fællesmødet d. 19/2 * 74

Tilstede s Torkil,Louise,ÅsesThomas,Anne-Lise,Susanne,Marianne,Jytte,
Carsten,Villo, Ida, Jens. (reférant) .

Dagsorden t

1) Avisen- i A. Februarnummeret
B. Næste avis

2) Brev fra byggecentrum
3) FKB-mødet lørdag.
4) Nyt møde inden d. 28,
5) Pressen om og på dispositionsplanen,
6) Valgmøders struktur'
"0 Spørgsmål til politikerne på valgmødet 
) Valgaftenen

9) Strukturdebat - Første møde efter kommunevalget,
10) evt a)referatuddeling.

ad.l. A, Uddelingen af februamirameret er gået glat.Ida sender de"exteme, 
-plakatuddelingsgruppen samler etft annoncepenge ind,og deler avisen ud til 
forretningerne.
B. Efter planen skulle Martsnummeret af avisen omhandle Remissen,-skal 
spørgeskemaet genoptrykkes ? NÆSTE avis,samt remisenro,iektet tages op 
på strukturmødet efter kommunevalget.
ad,2. Vi har modtaget brev fra byggecebtrum,der inviterer os til at 
deltage i en arbejdskonference om medbestemmelse og miljø. Thomas og Jens 
t^dersøger sagen,og tager kontakt til de andre beboergrupper,der er invi
teret.
ad. 3. På På FkB mødet på lørdag skal der snakkes om valgmøder,og om 
demonstration d. 2.marts på Rådhuspladsen.Vi bakker op med den nødvendige a.. 
arbejdskraft til organiseringen af vort kvarter (plakatophæng mv.) 
ad.4. NÆSTE MØDE ..HOLDES ONSDAG D.27. - ALLE OPFORDRES TIL AT GÅ TIL 
NØRREBRO BEBOERAKTIONS VALGMØDE TIRSDAG. Det-foregår i. Folkets? hus i., 
stengade' ,- du kan ikke gå fejl,hvis du går ned gennem gaden. .
ad.5. Jens og Villo kontakter Dabelsteen på politiken for at få mere

; • "tpresse på dispositionsplansagen. - Hvorfor har socialdemokraterne ■ 
ændret standpunkt ??
ad.6, Valgmødets struktur blev gennemgået : Indledning,oplæg fra politiker 
ne,spørgsmål og svar.Jytte fortalte om Røde Roses møde,der ikke var nogen suc 
succes,fordi det var langtrukkent. ? j
Der skal udnævnes tre mennekser til mødet, en diregent,eri indleder og en refe 
referent. Jens, Anne-Li se og Hanne må fordele disse hvorimellem sig.



ad«7. På sidsta møde blev arbe jdsgrupperne opfordre . 
spørgsmål til Walgmødet.Vedligeholdelsesgruppen og ... 
ikke gjort dette, men.^de. £$rbe $dV£ med. sagen . Børnehav el!-., .aingen ..., 
formuleret, nogle emner/ '
Endvidere enedes vi om følgende s
- Indledningen på mødet formuleres af gruppen bestående af Jens Anne-.‘o 

og Hanne,- den skal fremlæggeé til godkendelse på im lob onsdag l a  . 
dreje sig om dispositionsplanen. (Disposition haves ‘'‘■i tidligere

- Oplægene fra politikerne skal dreje sig om s
1) Skal dispositionsplanen opretholdes i dens nuvær. .'de fc:
2) Hvorfor Ikke / hvorfor ?. .. :r
3) Hvaddskal der Udstedet for ?
Disse spørgsmål,semit emnerne for spørgsmålene sendes, til pol i jijibi no. 
et brev der udformes på kommunegruppens møde torsdag,Nsg,66,5.

- Spørgsmål til debatten i Arbejdsgrupperne skriver spørgsmål hed,og *
V; $oriterer demgDer laves en liste af spørgsmål,som duplikeres. Spørgs:/ 

deles derefter ud,således at nogle er ansvarlige fer at stille dem, 
ad. 8. VALGAFTENEN i Holdes hos ÅSE,Nansensgade 56,5.tv. Medbragt dri' 
kelse,kammeratligt samvær og TV er på dagsordenen.
ad.9.1 STRUKTURDEBAT : Foregår på mødet d.12. Karsten,Hanne,Villo og 
Helen (hendes oplæg) laver dagsordenen og oplægene.Vi skal også diskutere- 
arbejdsgrupper (remisen,avisen mv.). 
ad.lo Referat uddeling : Åse. Jens trykker.

Møder s . .
Torédag kl 2o.oo , Kominunugx'upp c . n , Nr-g - C C, 5.
Fredag. Byggecentrum (?)
Lørdag, Sanéringmøde på vesterbro, se city-avisen
tirsdag, Valgmøde i folkets hus i Stengade
Onsdag, formøde i beboerforeningen til valgmødetkl.2o.00
Torsdag ,Valgmøde på Nansensgade skole
Lørdag d. 2. Måske demonstra,tion fra Nansensgade til Rådhuspladsen,hvor 
vi mødes de de øvrige beboergrupper i fælleskomiteen 
Tirsdag d. 5. Marts- Valgaften hos Åse (se Ovenfor)
Tirsdag d. 12. STRukturdebat møde - i beboerforeningen kl.2o.oo

DET ER NU VI SKAL HA*' SKOVLEN UNDER WASSARD NANSENSGADE- PLAN' i! !


