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3 Godkendt
4. Mangelfuld uddeling, iøvrigt godkendt,
5 .DI3P0SITIOKSPLAHSGRUPPEN: forbereder demonstration, når planen kommer

'-'•'-gerrepræsentationen i forbindelse med^ overrækkelsen af underskrifterne.. 
Solers kører de formåls- og strukturdebat,
VKDiViGFHJLDELSESGRIJPPEN: sagen med nr, 27 er "gået i underudvalg”. Sundheds - 
poixtdec har været og kigge på nr, 29-31* Ønskede at gruppen og beboerne 
skulle erklære sig tilfredse efter rudeisætning (med søm, uden kit) og trappe- 
vask. Gruppen fortsætter med sagen. Gruppen gjorde rent i lokalerne og 
holdt beboermøde lørdag d. 20. Der kom 5 og stemningen var høj. Nyt møde 
onsdag cl. 24/4 med B.M. Christensen, som koerner med regnskabet. En rep, 
fra bygge inspektoratet har været og se på det rådne tag, ruderne -r kit osv.

har klaget over det. Sagen vil tage ca. 3 år. Viste ham en lejlighed, 
som en jugoslav m. familie skulle flytte ind i - 1 vær. ubrugeligt, regner 
ned i køkkenet, el-inst. virker ikke. Byggeinsp.-manden foreslog Extrabladetl 
Gruppen vil skrive om det i cityavisen - altså hvordan Bygningsinspektoratet 
funger sr, Karsten F. foreslog, at de kontakter Vesterbro lejerforening,
L8.lA._E- OG LEGATGRDPPEN s har holdt nogle møder. Diskuterer indtægtsmuligheder, 
jjci.r sendt brev til partierne om økonomisk og xsc praktisk støtte. Søger Plum- 
forden Skriver til andre FKB-medlemmer efter ideer. Lokalers Marianne og
løns butik er opgivet, dels er den for dyr, dels bekriger vi ejeren og dels 
bor der én. Remisen vil Villo arbejde videre med. Åse har ringet om "sin" 
frugtforretning, den koster 350,- pr. md. og de vil gerne ha’ os.
Kogers •• høkerbutik er lejet ud, men de bruger den ikke. Går videre med den,
Lone undersøger dyrehandelen i nr. 52-54*
G'Urnchavøforeningens 2 fra gruppen har holdt møde med direktoratet samt 
egeren og arkitekten. De opfordrer kommunen tiist lave børnehave i lokalerne.
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De har skrevet en lang artikel om børnehaven til Cityavisen. Foreningen 
håber, der starter en ny institutionsgruppe under NBF. De 5000 kr. fra 
loppemarkedet er fordelt således? kr. 1000 til NBF, kr. 1000 til arkitekten 
til dækning af tryk, resten til ejeren for tabt udlejningsindtægt.
6. Den npværende struktur med x± fællesmøde, styringsgruppe og arbejdsgruppe.: 
er GODKENDT. Ålle arbejdsgrupper laver referat over deres arbejde, samlet 
r en mappe og aflægger rapport til styringsgruppen. Herefter ingen gruppe - 
referater ved fællesmøderne. Problemer og tvivlsspørgsmål kan selvfølgelig 
stadig tages op. Der var nogen diskussion om, hvad "løsgængere" skal gøre. 
vi blev enige om, at de skal tilknytte sig en arbejdsgruppe som sympatisører 
og således få referaterne. De kan osse altid kontakte styringsgruppen,
DET BLEV VEDTAGET AT VI SKAL HA’ REGISTREREDE MEDLEMMER. Vi bruger spørge
skemaerne, der er over 70, som er meget positive. Vi hverver dem som passive 
medlemmer (hvis de ikke gider være aktive).
arbejdsgrupperne skal diskutere til næste gang, om vi skal ha’ andre (politiske) 
grupper sx og partier med i foreningen.
7 Grupperne skal komme med et oplæg til en formålsparagraf. Hva' med studie
grupper eller skolingsgrupper?
6- Avisen må vente til vi har et nyt formål og en færdig struktur at præsentere.-. 
9» Hanne og Villo laver telefonkæde. Fredensgade-Søpassagen har været en djrr 
aktion, de får 100,- kr.
folk fra Bartholinsgade har bedt om hjælp til gårdrydningsproblemer - hvem har 
tid? Find ud af det i grupperne og ring til Karsten 12 09 75*

Styringsgruppe? John, Margit, Lene.
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