
Referat af fællesmødet 2v december 1975
Til stede: Hanne Av, Janne--, Gert, Sigrid, Carsten, Else, Søren,
Jytte (nyt medlem), Niels, Johnny (nyt medlem), Esben og Mogens,

Ad 1: Til ordstyrer valgtes Carsten og til referent Mogens,

Ad 2: Dagsordnen blev godkendt og Carstens beklagelse at han havde 
fremlagt den for sent blev taget til efterretning (som det hedder).

Ad 3: Forrige referat blev godkendt.

Ad 4: Det meddeltes at Dorthe fra Dispositionsplangruppen er passiv 
indtil januar,
• Else fra vedligeholdelsesgruppen udtræder,
Mogens fra vedligeholdelsosgruppen holder et halvt års pause fra 

januar, •• ■
Jytte indtræder og har tilknyttet sig lokalegruppen.
Johnny indtræder og vil tilknytte sig dispositionsplangr.
Der er afsendt støtteerklæring til Christianshavn Beboerforening 

i forbindelse med deres besættelse af den gamle Kofoed Skole, Støtte
erklæringen hænger på opslagstavlen. Dele af NBF tager samlet ud
til CBs beboerhus lørdag den 6, december. Vi mødes kl 15.3Q.y-sd._____-
vores lokaler,
Hanne meddeler at vi har 93 medlemmer. Der er 13 af de aktive som 

ikke er medlemmer.

Ad 5: Ændringsforslaget til strukturen vil cirkulere endnu en 
måned, Mogens sørger for at det kommer i gang.

Ad 6:Lokalegruppen foresjburgte om det var rimeligt at den bruger 
omkring 2oo kr på sine åbenhusarrangementer. Vi blev enige om, at 
når arrangementerne var så fornuftige og gode og nyttige som det 
sidste, var der god £rund til at betale hvad det koster,
Sigrid fortalte om det næste åbenthus som er den 14 dec, om efter

middagen for børn og om aftnen for voksne. Der er brug for os alle 
til de praktiske ting, så husk at holde dagen fri.
Endvidere diskuterede vi avisens økonomi og blev enige om at Søren, 

Hanne og Susanne udarbejder en oversigt over avisens, ja altså over 
avisens økonomi* Foreløbig ser det ud til at den vil koste looo kr 
pr nummer.

Ad 7: Vi diskuterede problemer i forbindelse med redigering af 
stoffet til avisen; Der var kritik af at stof fra arbejdsgrupper 
blev udeladt til fordel for noget son arbejdsgrupperne / avisgr. 
ikke har overblik over. Gert foreslog at vi, for at sikre en vis



Referat af fællesmødet 2w december 1975
Til stede: Hanne Av, Janne, Gert, Sigrid, Carsten, Else, Søren,
Jytte (nyt medlem), Niels, Johnny (nyt medlem), Esben og Mogens.

Ad 1: Til ordstyrer valgtes Carsten og til referent Mogens.

Ad 2: Dagsordnen blev godkendt og Carstens beklagelse at han havde 
fremlagt den for sent blev taget til efterretning (som det hedder).

Ad 3: Forrige referat blev godkendt.

Ad 4: Det meddelte'-, at Dorthe fra Dispositionsplangruppen er passiv 
indtil januar.
• Else fra vedligeholdelsesgruppen udtræder.
Mogens fra vedligeholdelsesgruppen holder et halvt års pause fra 

januar. ■ .
Jytte indtræder og har tilknyttet sig lokalegruppen.
Johnny indtræder og vil tilknytte sig dispositionsplangr.
Der er afsendt støtteerklæring til Christianshavn Beboerforening 

i forbindelse med deres besættelse af den gamle Kofoed Skole. Støtte
erklæringen hænger på opslagstavlen. Dele af NBF tager samlet ud
til CBs beboerhus lørdag den 6. december. Vi mødes kl 15.3Q.V-ed.___ __
vores lokaler.
Hanne meddeler at vi har 93 medlemmer. Der er 13 af de aktive som 

ikke er medlemmer.

Ad 3: Ændringsforslaget til strukturen vil cirkulere endnu en 
måned. Mogens sørger for at det kommer i gang.

Ad 6:Lokalegruppen foresjhurgte om det var rimeligt at den bruger 
omkring 2oo kr på sine åbenhusarrangementer. Vi blev enige om, at 
når arrangementerne var så fornuftige og gode og nyttige som det 
sidste, var der god grund til at betale hvad det koster.
Sigrid fortalte om det næste åbenthus som er den ld dec, om efter

middagen for børn og om aftnen for voksne. Der er brug for os alle 
til de praktiske ting, så husk at holde dagen fri.
Endvidere diskuterede vi avisens økonomi og blev enige om at Søren, 

Hanne og Susanne udarbejder en oversigt over avisens, ja altså over 
avisens økonomi* Foreløbig ser det ud til at den vil koste looo kr 
pr nuimner.

Ad 7: Vi diskuterede problemer i forbindelse med redigering af 
stoffet til avisen. Der var kritik af at stof fra arbejdsgrupper 
blev udeladt til fordel for noget som arbejdsgrupperne / avisgr. 
ikke har overblik ovor. Gert foreslog at vi, for at sikre on vis


