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Heferatfællesmøde- d. 6/4-76.

fil stede; busanne,.dert, Janne, Hanne, jigrid, oHren, Hise.
..lags orden; ■
1. G-odkendelse af referat og dagsorden
2. Valg af ordstyrer og referent -
3. meddelelser ....  .~'T 2
4. 'Forårsfest .
5* Legepladsgruppen(status i f.t. NBF,aktion med/uden tilslutning?
6. Studiegruppe materialer)
7. ile ngø ring
8. Avisuddeling ■
9. Bvt.

Ad -li Heferatet fra sidste fællesmøde endnu ikke skrevet.
Ad--3.s- Opfordring fra nøde Hose om at gå med i udvalgsarbejde (inden- 
rigsministerielt) om nærdemokrati. Ingen beboerforeninger er repræsen
teret - dette burde kræves. Vi afviste forslaget. Vi vil ikke optræde 
som gidslet - desuden mangler vi arbejdskraft.
få sidste koo-gruppemøde blev vedtaget at støtte NB’s paroler ved de
monstrationen 31/3 mod Urban Hansen. Desuden G-algebakkens resolution 
i.f.m, deres huslejeboycot.
Sognepræten ved Andreaskirken har tilbudt os at låne menighedslokaler
ne . Lokalegr. ser på sagen.
Jens har udarbejdet en rapport om kontorhuskarregruppens arbejde og 
erfaringer.Den går på omgang 1 uge ad gangen 1 NBF. Skal tilbage til 
gruppen via Gert.
Flaner om at starte en ksterbrobeboeraktion. Har afholdt indledende 
møde med ca. 2oo deltagere i -Stiftende'* møde i nær fremtid.
Ad 4 o Festgruppens (Janne og Marianne) foreløbige plan for forårsfe
sten 22/5;
dm eftormiddagen; kaffe, kager og æbleskiver sælges, musik(her fra kvar 
teret), loppemarked (kun mindre ting), børneteater, børnefilm, film 
for voksne, bogcafe med materialer fra de forsk, beboerforeninger, 
plancher. Vi besluttede at temaerne for- alle arrangementer skulle væ
re huslejestigningerne og børnenes legemuligheder her i kvarteret.
Om aftenennøl og håndmadder, spillemandsorkester fra Nørrebro og folke
dansergruppe, "hjemmelavet" teaterstykke.
Organ 1 saringen af det forberedende arbejde-s Arbejdet fordeles mellem 
forskellige grupper der koordineres af Marianne og; ?.Opdelingen; Kaf
fe, kager, æbleskiver/ øl,håndmadder/ musik/ loppemarked/ børn(teater 
og lege)/ teater for voksne/ bogcafe, plancher/ film/ det praktiske 
lborde,stole osv.)/ propaganda.
Liste over grupperne- op på opslagstavlen. Navne skal skrives på her, 
Festgr. annoncerer efter flere folk der vil hjælpe.
Foreløbige fordeling af arbejdet; Lokalegr. tager sig af filmene, ved- 
ligeholdclsesgr. af plancher og bogcafe, legepladsgr. af børneteater 
og -lege.
Forslag om åbent-husaften om NBF lige efter forårsfesten - evt. 25/5. 
Emnet; Hvem er vi - hvad vil kvarteret bruge NBF til?
Åd 5; Legepladsgr. har besluttet at gå ind som arbejdsgr. i NBF. Væl
ger Koo-gr.medlem. Skal dog ikke være tvungent at alle dens medlem
mer deltager i det øvrige boboerforeningsarbejde (fællesmøder osv.). 
Tids- og aktionsplan Møde 7/4. Sidste uge i april plancheudstilling 
og uddeling af pjecer der lægger op til "stormødet1' d.3/5. Ker afgø
res om og hvornår besættelsen af den tomme grund sættes i værk. De øvri 
ge beboerforeninger og børn fra byggelejepladsen har lovet støtte. 
Flaner om at kontakte Nansensgadoskolen. Endnu ikke afgjort hvilken 
form legepladsen skal have eller hvilken aldersgruppe man skal satse 
på.
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Folk opfordres til at fremskaffe værktøj og materialer til "dagen1’’.
Ad 61 Forslag om studiegruppe fra ns/e, Gert og Janne. Vi mangler po
litisk skoling, kan det- tænkes at potentielle medlemmer foretrækker 
at koncentrere deres arbejde i politiske partier af denne grund ?
Møder skal afholdes hveranden uge og være åbne for alle interesserede., ■ 
Der er kun tale- om en diskussionsgr.Ingen beslutninger kan træffes her. 
Forslag til emnersBolinen som vare/ Statens boligpolitik'(de 2 sidste 
boligforlig)/ Statens planlægning og styrelsesforhold/ Kvarterets hi
storie og fremtid9 beboersammensætningen/ NBF - inddrage erfaringer fra 
andre beboerforeninger/ målet for NBF's arbejde? delmål og endemål - . 
strategien/ boligforeninger/ FKB/ Opsummering og kritik af studieræk-." 
ken.
Vi kontakter sOF for at undersøge om studiegruppen kan blive anerkendt 
under aftenskoleloven.
Dato for første møde meddeles gennem koo-gr.
Ad 7 s .  Vi dropper den nuværende' ordning - har fungeret meget dårligt. 
Alle rydder op efter sig hver gang.l mdl. hovedrengøring, koo-gr. la-, 
vor plan over hvornår og af hvem. Hongøringsholdet står samtidig for 
indkøbene.
Ad Qz Aviåuddeling lo og 11/4.
Ad 9$ Har FKB en filmfremviser vi kan låne? Susanne undersøger sagen. 
Hvor er'Nansensgadcfilmen? Menes-at være fundet igen, 
laødekritik; De fraværende NBF-medlemmer opfordres til at møde. op til 
næste fællesmøde. Vi savner jer'.

Sigrid’-


