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Til s+ede var, Dorthe- Karsten- hører- Marianne- legene- ns^- 
nrels- Klaus- K-ursten. Afbud fra Kar^n og Esben.
Lad mig straks tilføje, der er mødex>ligt til alle ~ællesmøder, er 
det helt umuligt at komme sender man afbud
Efter godkendelse af dagsordenen, havde vi en kort diskusion af 
referaternes nødvendige omfang, nogen egentlig afklaring var ikke 
tilfældet. Diskusionen blev afsluttet med en kommentar fra Mogens,
" Dette er et vanskeligt punkt at referere".
Vi har modtaget invitationer fra Scocialistisk Kulturfronts til at 
deltage i deres festival i Valbyparken d.6-7/9-75* Vi har sagt fra 
dels på grund af tid og dels fordi vi ikke havde noget konkret at 
fremlægge. Nørrebrobeboeraktion møder op med en plancheudstilling,den 
er nok værd at se«
Hanne og Vianna er gået ud af vedligeholdelsesgruppen, Hanne er 
ligeledes trådt ud af koog. til fordel for Mogens,
Forhåbentlig er du allerede orienteret om NBFvs semminar* Start lørdag 
d 13-9-75 kl i lif. i lokalet; Der vil blive følgende oplæg vedbøbende 
formålssætninger i Dispositionsgr*( Niels ) Vedligeholdelsegr*( Mogens )
Avisgr.(kirsten + Lene)* Efter Fællesspisning ( medbring 5 halve) er 
der fri diskusion,det blev understreget at det ikke betød druk og flip.
Tirsdag di 16*9*75 fortsætter semminariet med den eventuelle snak om 
formålssætningerne fra om lørdagen* Derefter fremtidige arbejde*
Lørdag d* 20-9-75> NBF's fremtidige arbejde strukturoplæg v. Ase og Marianne, 
Tirsdag d, 23- 9-75 Økonomi+ medlemskab. Lokaler-s&mt scociale aktiviteter. 
Tilslut kritik af hele foretagendet. Mod op- Vi regner med dig- Det gælder 
dkn bolig-din gade- dit kvarter.
Vi trænger til nye lokaler,. Dina har kontrakt på nogle lige ved siclen af 
vore nuværende, men betingelserne for at bruge dem er for utilfredsstillende, 
hvorfor de er droppet. Dorthe har tilbudt at undersøge planerne for 
Nansensgade 25-27 samt at organisere en evnt,. aktion. Sagen vil blive taget 

op på næste koordinationsmøde,. Søren vil personligt uddele "Næser"
for rodet ved festen lørdagd,. 3o-8-75* Tænk dig om og se dig for før du ud

låner lokalets nøgler, vi har en dyr duplikator bl.,a. og ingen tyveriforsikring,
I wekenden d.19-20-2 1/9 kommer der et nyt tværscocialistisk blad på gaden, 
det er bl,a, en protest mod Urban Hansens talerør og bid " København". Der 

mangler gadesælgere, der tjenes 1,-kr på hvert solgt eksepl. Har du lyst så 
kontakt undertegnede tlf. 11o613*
Under mødekritiken sagde Klaus noget om det at "ikke sige noget". Koordinationsgr 
roste deres eget oplæg.

Det er godt,godt åh så godt. (citat Vonnegut)
På gensyn, Kirsten.


