
REFERAT
af fællesmødet den 6/9 1977 i

<tbØik- éy-2 ^-

Tilstede: Bodil, Gert, Lene, Per, Janne, Peter, Lisbet, Stef
fen T., Mette, Mette, Margrethe og en del af tiden: 
Jens, Mona, Susanne, Steffen S*

Mødestart: Vi understreger, at mødet starter kl.2o præcis. 
Folk anmodes om at komme lidt før,

ad 1 . Dirigent: Mette B. Referent: Peter

ad 2. Sidste referat godkendt. 

ad j>. Posten gennemgået og fordelt.

ad 4. Saneringsg:uppen arbejder videre med genhusning af folk 
fra brandfælder*

har holdt delvis sommerferie, men 
har sendt støtteresolution + 2oo kr. til Todesgade (NB, Blå
gårdsgade) samt støtteresolution til lejerne i Godsbanegade. 
løvrigt er retssagen for Turesensgade 9-13 ved at komme igang. 
Beboerne'har taget ejeren i at prøve at sælge en lejlighed, 
som han havde sagt, han havde lejet ud.

Lokalplangruppen har holdt sommerferie.

ad 3. Avisgruppen indsamler de sid&te artikler, får aviserne 
trykt og giver besked vedr. samling og uddeling.

ad 6. Nye arbejdsopgaver:
Lokalplangruppen skaffer oplysninger omkring remisegrunden og 
gågade i Nanseasgade.
Saneringsgruppen skaffer oplysning om det nye kontorhus (?). 
Steffen S. og Gert starter et åbent arrangement om Todesgade.
De oplyser videre.
Der var en længero løs snak om bl.a. åbent hus og børn og unges 
forhold i kvarteret. Men der ligger en prioritering i de grup
per vi har og deres arbejde.

ad 7. Vi vil støtte Brunleby lejernes kamp både med støtteresolu
tion og ved at gå med i en demostration. Steffen T. giver Brum- 
leby besked.
Der er lavet1 plakater til Turesensgade 9-13 (•*■ ejer / + lejer) 
Peter har lavet en gadefestmappe i 3 ekspl. Kan udlånes,
Peter fortalte om beboerdemokrati i sin ejendom.
Bodil og Mette B. laver ny adresseliste. Vedlagt dette referat«



Der blev bevilget penge til kassetter og andre småting i 
forbindelse med oprydningen og arkiveringen i lokalerne.
5o,~ til 7o,- kr.

ad 8 „ Mødekritik;
Det er meget irriterende, at folk kommer og går uden at sigo 
noget. Det skal siges, at Susanne og Steffen S. kom for sent v 
p.g.a. møde i deres ejendom.
Det var en dårlig snak under punkt 6,1...
Mødelederen skal opsumere efter hvert punkt..
Fremover skal referenten som sidste punkt læse mødets beslutnin 
ger op. Dvs. sige, at der fremover skal et punkt på dagsordenen 
som hedder; Oplæsning af beslutninger*

PS. Vi tog en behørig afsked med Lisbet Hammer, som flytter 
til Nørrebro. Altså de af os der val tilstede*
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Nansensgade beboerforening 
Nansensgadc 56. kid.
d. 6.9.77 jm
Suplerende forslag til forslag til vedtægter for NUF.
suplerende til s 6. , fm  <2̂  r 5 o .
I forbindelse med den halvårlige fremlæggelse af regnskabet fremkommer 
arbejdsgrupperne med et begrundet overslag over de udgifter de vil få 
i det følgende halvår•Fællesmødet beslutter oå hvorvidt disse udgifter 
kan accepteres. Udbetaling foregår fxa via kassereren| enten inden ind
købet raed henvisning til overslaget, eller efter indkøbet ved forelaggel* 
af kvitteringer.
Ud over beløbene til arbejdsgrupperne og daixiaK foreningens faste løbende 
udgifter må der i det halvårlige budget afses midler til finansiering 
af gadefest, et aktionsfond ( til pjecer, økonomisk støtte niv. i akutte 
situationer), og en rådighedssum til eventuelle grupper, der måtte starte 
i halvåret. KbCWDtfVHP-
Særlig©^ bevllginger Mcjevtr gives kun af fællesmødet.

Supplerende til § 7* * (indsættes efter s;,ens 4. linie).
Afstemninger er principielt af det onde, og bør så vidt muligt undgås ,— 
i stedet bør man tilstræb© at alle er enige, da det øger vor handlekraft. 
Un boslutning kan dog gå så meget i hårknude at der raå en afstemning til 
for at fremtvinge en midlertidig løsning ellers kan vi risikere at 
handlingslamrae os aelv.Når en afstemning er taget er alle bundet af den 
og skal handle efter den »itTfvayriixiOEyMiiiig«:.
(næste sætning ændres herefter tilt$
Hed mindre det almindelige flertal af de fremmødte udgør ........

Un ny § indsættes mellem §fk 9 og lo.*
§ 9i* Nansensgade Avis s NBF udgiver Nansensgade Avis, der overfor be
boerne skal redegøre for foreningens arbejde, endvidere skal den giv© 
plads til læserbreve fra beboerne, og således blive et samlende forum 
for alt livag^ger røjer^ sig i kvarteret. Avisen skal udkomme en gang 
cirka hver$ kv̂ årt-ai ,̂ "og dens indhold skal besluttes af fællesmødet,
/der også vælger en redaktion fra gang til gang^^Det praktiske arbej
de med lay- out, trykning, liæftuing og uddeling arrangeres af kontor
tiden på rodaktionens opfordring)
Ud over de kvartalsvise numre af Avisen kan arbejdsgrupperne lave sær
numre, der henvender sig til en begrænset gruppe i kvarteret ( f.ex.i 
form af pjecer, løbesedler mv*), og den kan udkomme som opgangeopslag*
på samme mådo som don kvartalsvis han sensgade s Avis kan fællesmødet 
nvdsætte "til sagen" grupper til forskellige udadvendte aktiviteter 
(åbent hus, gadotoat<r,planener mv.).
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