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Referat af fællesmøde den 3.2„76

Til stedes Niels, gert, Else, Åse, Jens, Sigrid,
Susanne, Marianne.

Jagsorden s
1- Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af sidste referat og dagsorden
3. Meddelser
4. Konklusion på seminar
3. Koordination
6. Gruppernes arbejde
7. evt.

1. Gert og Marianne
2. Godkendt
3. Opfordring fra Christianshavns Beboerforening om 
økonomisk støtte til beboerhuset. Vedtaget at ue r̂- -> r-o 
loo kr. af kassen, Susanne sørger for det.
- Vedtaget at vi udmelder Bonatsky af NBE.- Susanne.
- Brev fra socialistisk krlturfront, invitati'"" t"5" 
deltagelse i sommerens festival. Almindelig in ;ore ;re 
for sagen, som undersøges nærmere af Gert.

4. Se koo-gruppens kommentar på dagsordenen, .flminu- lig 
tilslutning tål kommentaren.
forslag til^kaffegruppent; om et uddybet oplæg, så dis
kussionen om de to linier kan fortsættes i grupperne.
Else vil snakke med de andre.
Angående det dårlige fremmøde på seminar og fællesmødes
problemet må tages op i g'upperne.

5. Koo-gruppen mener der er nødvendigt at styrke koo- 
gruppen. Mener at, gruppei må påtage sig at s:' :re kom
munikationen mellåm grupperne, op s an ling og afklaring al 
interne problemer. Grupperne må sørge for at blive orientere' 
ret om koo-gruppens arbejce og bruge den.

6. Jispositionsplangrupperu
Marianne redegør for gruppens vanskelighe er. irup pen 
har arbejdet meget ustabilt det sidste halve år. Op-
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gaverne bar været; disp. planen, saneringskarrerr ,, 
skolekarreen,
(•fert mener, det er en fadæse, at gruppen intet ha:: forel g 
et sig omkring sanering, f.eks'. deltaget i aroe ».et i 
karreen ved Israels plads, for at lære noget til kommenc 
saneringer.Niels mener, at vanskelighederne bl.a, 
skyldes uklarhed. om vores linie. Åse mener, at gruppen 
tør være en propagendagruppe, med alle midler afsløre 
kommunens polotik. Ingen afklaring på dette møde,
■' edligeholde Ise »'gruppen;
fe oplæg, arbejdsområder; brandsikring og huslejestignir or
- godkendt af fællesmødet. Har brug for folk.
Avisgruppen s
traftig opfordring til folk om at deltage i annoncearbej-.et
- det kan gruppen ikke selv klare. løvrigt kun lidt disi s- 
sion af avisgruppen, da ingen af dens medlemmer var tiis' ede 
de.
P e b o erhu s grupp en;
se oplæg. Åbent hus arrangement om børns legeproblemer 
j. rvarteret - skal muligvis følges op af en a r b e ? sgrupp .
29=2 film for btrn. Pris i alt 155 kr. Godkendt.
7. Angående PKB- v. Arbejder videre omkfing ??mini‘; bolig 
forliget. Piece i nr 27 af Nansensgade Avis.

fællesmøde den 2.3.76 
Dagsorden;
1. Yalg af dirigent og referent
2. Godkendelse ef sidtte referat og dagsorden 
7, meddelelser

Økonomi - forårsfest 
5. Lege p1ad s gruppe 
C. Dispositionsplanen 
7. FEB
S. Yedligrholdelsesgruppens program 
9. evt.


