
Nansensgades bebo er forening 
ct. 25/2 75.

Referat af fællesmøde.
Tastede s Susanne,Janne,Åse.Lene,Gert,Sigrid,Harm©,Frits,Søren

Karsten J. ,Marianne,Mogens og Jens (referent) ,Flere.- ?
Dagsorden s
1) Godkendelse af referat
2) Valg af referant
3) Meddellelser
4) Beboermøde
5) Evt,strukturændring , - herunder Jens* oplæg.
6) Evt,

7) mødekritik.
Ad 1. Referatet godkendtes på nær at artiklen til byplan ikke skuil 
godkendes af fællesmødet,men af hanne og Søren.Artiklen wc i øvrgt 
postet inden mødet, 
ad .2 Jens
ad 3. Vi har fået lykønskningsbrev fra NB og fra Anette i Esbjerg 
(tidligere medlem) med vor strålende sejr i kampen mod disposition
planen.
Der er FKB-møde lørdag d.1.3 kl.lo.oo i Brumleby ; Søren går*
Vi har fået brev fra KMS (kollegiernes midlertidige samarbejdsudvalg) 
om at støtte huslejeaktiohen på kollegierne.FKB- gruppen om bolig
forliget tager sig af brevet.
KRIM vil gerne vide om vi vi være fælles med dem om en duplikator.
Det vil koste os ca. loo kr, om måneden i afdrag.
Til slut under dette punkt uddeltes tider på hvilke der skal sæl
ges avis.
ad 4 * Vi enedes om at gå igang med beboermød t ved at kritisere 
planlægningsgruppens oplæg.Nogle brokker fra debatten:
Åse s Hvad er beboerforeningens rolle under opkomsten af karreråd ? 
Lene s Karrerådene må indgå som arbejdsgrupper i den nuværende struk

tur, :
Hanne : De lokale problemer kan karrerådene selv tage sig af £gård- 

smukkeserihg,vedligeholdelse mv.),men til de fælles proble
mer må der være et koordinerende organ.

Marianne • For at kunne sige hoget til generalplandirektoratet om
hvordan vi. ønsker planen må de enkelte karreers planlægnings
arbejde koordineres, 
om mødet s

Folk sidder ved borde efter hvor de bor,Der gives korte oplæg om



disp.planen,karreorganisering*vedligeholdelse,gårdsanering og gård- 
smukkesering.
Derefter diskuteres der i grupper om mulighederne fon at starte ak
tiviteter i egen karre.I disse grupper diskuteres endvidere resolu
tionsf orslaget.Der sidder en aktiv frå beb overfor ep ingen i hver grup
pe,som skal sørge for at der laves en adresseliste og evt. aftales 
nyt møde' i gruppen.
Vi enedes om at oprettelsen af et lokalt organ,der styrer kvarterets 
indre anliggender (f.ex. byplan),var et hovedpunkt i vort mål.Natur
ligvis skulle et sådant organ koordineres med andre bykvarterer. Ud 
over dette må vi opstille konkrete krav til den”modorne" dispositicams 
plan dette må vi bruge den meste tid i grupperne til. 
ad 5 . Det vedtages at styringsgruppen har det administrative ansvar 
for NBE,og at det tilstræbes at der dannes karreråd i samtlige Nørre 
voldkvarterets karreer.En formulering af karrerådenes forhold til be 
beboerforeningen i retning.af at de har besluttende myndighed for 
karreens indre anliggender,men er forpligtet til at koordinere med 
andre karreråd (beboerforeningen) om fælles anliggender,diskuteres o 
og vedtages på næste fællesmøde.

Næste fællesmøde s d. tt 4/3 ^ 75 i beboerforeningens baglokale.
Mødet starter kl. 2o.oo og har/S:gadagsorden: .

- ændringsforslagene til sturkturen diskuteres og vedtages
- oplæg til beboermødet (kvartermødet) forelægges,diskuteres og ved

tages.
- kravene til resolutionen diskuteres (de vedtages på kvartermødet).

ad 7. Undermødekritikken kom vi blandt andet ind på :
Styringsgruppen skal herefterdags bevare overblikket over møderne og 
sørge for at de starter til tiden.


