
Referat af fællesmødet den 7-12-76
Tilstede: Vibeke, Steffen (avis), Mette, Jens ,lr.ona,Kunti, Marianne, Janne & Geert 
Dirigent: Marianne
Referent s Gert- med sælvanlig mangel på præcision? •"— ^  "
Referat fra grupperne: - ■
Vedligeholdelsesgruppen uddelte arbejdsprogram (ekspl« i lokalerne). Resultatet il L 
muligvis udmøntes—i ̂ pjece -til— foråret« Konkret optager gruppen kontakter til "ur1 atté'' 
ejendomme og vil evnt* samarbejde med saneringsgruppen- ang.brandsikringshnsle'je^ igni - 
ger.
Saneringsgruppen barsler med rapport kvarterets brandfælder der vil blive ude lt i> 
hele kvarteret. Vil mul’gvis indgå i ;n plankeværk-aktion i sam.arb«. med andre b--oer
for eninger« løvrigt for alte Marianne levende om den geniale 15-meter sti 'e der edde • 
kommunen for millioner ren bestemt ingen menneske: , og som snart gør brar næsene over
flødigt. Desuden er gruxpen blevet censureret i C: ty-avisen. (tillykke!) ■ - ■
Avisgruppen - består af 3-4 personer«, teffen viste prøvetryk af avisen og projek'Let 
blev modtaget med begejstring. o

r ■ ; \  ■ O . - fSteffen refererede en d: skussion i avisgruppen omkring avisens opgave som ,det atrp-_ for« 
muleret i prøvetrykket f’se opslagstavlen). Fællesmødet' besluttede at anbe^alå -a4 alle - 
artikler bliver -underste evet af den ansv« gruppe - således osse ̂ avisgruppen. Eni hed 

, åt ideen med at satse på læserbreve, er god. '  ̂- i n, -----
Det kræver kraft er at live én avis derfor Mødes ALLE1'TIL AVISUDDELIJG LØR" AG D f'i kl 12 
løvrigt opfordr.es alle til at skrive til - , trykke -̂ , og uddele avisen! /.visen ‘vil ud
komme højest en gang om måneden! '
Børnegruppen har trykt. 1øbesedler som børnene har delt ud, ,Jar foreløbig ’ aft f: n-gev 
tilslutning til tirsdags-børne-undreholdnings-arrangementerne, men er sta g op- mister 
ritidsgruppen søger foi eløbig nye lolnler« ibent spørgsmål: skal vi besæ te en utik! 

Har opstillet minimumskrav til nye lokaler (se hvisen)„
Herefter.fulgte en længere ustruktureret snak hvor bl„a. Jens redegjorde : }r FKP's his
torie og Janne for den nylig afholdte FKB-kongres om huslejestigningerne* Marian"e for- 
talte om modstninger til HB-tømregade i brantsikringsarbejdet og tilbagev: ste de- af 
NB-t fremførte kritik. Jens redegjorde videre om vores hidiige politik anf, remi e- 
grunden - vi.er modstander af kommuner es skoleplaner men 'Støtter i princippet lok al
rådets planer om fritids faciliteter(svømmehal) og har selv tidligere stil/et kra om

• . . . .  % . ''•p .

institutioner på området under forudsætning af at udnyttelsesgraden for k<f ereen kke
overskrider det-tilladte -• -hvad den faktisk gør i øjeblikket«
Evnt; Janne forslog nye adresseliste - Gert fremtryller en sådan

Jens opfordrede til at støtte Chritsnias narko-nedtrapningsarbejde - vi be?-lutte -o .
de at bringe en opfordring i avisen - hvis der er plads«
Gert foreslog at invitere Gøren Haal til at holde gæsteforedrag om duplikatorens
rette brug og pleje« Gert retter en forespørgels til hr „Søren..- •

ns te møde t rs, den 4 jar; isr, go 'jul. hilsen gert - vend og syng



DET Kim BUVB BEDRE KAMMERAT,

Omkvæds Det kan blive bedre kammerat 
men du-’klarér’-de t ikke ' åle tie 
det er et spørgsmål om at gi' og taJ 
og det er folket du skal tjene!

•i)er er et isbjerg i dit me ilemgttlv 
der--er • en, hugorm ander din tunge r 
dit hoved klaprer som et 0 ,K, kontor 
du -er. helt ‘ude -‘at svømme.'
Dit hus er som en' slagmark' • 
og du er ude på mord 
■ du længes efter kærtegn ’

.... livet :et • tomt som et' minis ter ord..
Du føler årene s‘greb om din hals 
du er. bundet på hænder ogv fødder • 
sme rterne . .skriger som en orkan • 
på dit job er der intet at'gøre 
du.■ vil 1 e gernebefri dit liv'
^g du \ .tar en halv kasse bajere- 
dine veniier har det lissom dig 

■ vi sku finde ud af dat', sammen« ;
Det er ikke din kone,'du ved det godt 
.det er. ikke hende du skal smadr© ' 
og ikke dine venner og ikke dig selv«.. 
I ved sgu' godt hvad dst gælder 

[ dit liv kan du aldrig befri alene . r 
det sker kun sammen med andre . 
livet under kapitalens magt 
ska vi alle være med til at ændre,

ENHEDSFRONT F A N G E N \ ... _

%nkvæds Slut op kammerat, slut op med 'i
os ...... :

kammerat dih':: plads er "klar ' ‘ ’j
slut op i „ vor arbe j de renhedsf ron t i'
du som o s se er. proletar. t

Du er proletar og derfor 
kan ingen anden gøre .dig fri. 
befrielsen er dit eget værk 
•befri dig f or alt * tyranni.

SKIPPER ELEMENT S ...MOROENS AN G-, ■.
• Omkvæd V- Skærm • j e re s ' hus *■ med-: grav 
og med planke • . , . .-n
.hvæs.- . le.er- snittende, blanke
frygt; ikke Rantzaus sorte hær
silke skal vigé.for vadmel ski ær.
Border o g, ••tømre.-, jyske, kne'j te-
nu. skal vi. se.-jru i .-grevens '-fe jde*

Mennesker bytter sig. ud fer penge 
porten til frihed de låse og stænge 
-piner og' binder med arv og -m©dv gæld 
jorden... som. have de skabt, den •, selv.
Bagved '-de ' rige s glitrende hjelme 
skjuler sig bange.skælvende skælme 
djævlen selv har dem givet til pynt 
rustninger?'skjoldey ■ jorder og'mønt
Rigdom sir de er for de rige 
bibelen har noget andet’ at sige 
fattig ,på- jorden vandred Guds søn 
hent ed just ikke hos dem. sin løn.-
Kirkens sorte.- skadesværme- . - 
skal' sig for pigernes latter be
skærme m v- - ..... ' -1 • :r''
„spr aglede. -herremandslyan er på - stand 
inodé’ nu skal den danske mand _ .
„Haneu har galet- trend© gonge .-x.: . 
stå nu kun fåst for vi er de mange 
ladvåkké ••fremtiden sige om' o "s 
rigdomRiphi- :■ .knægte d . o-s- uden:: at .-Blås,

Et menske. er et menske 
og derfor skal det oase ha brød 
for- 4'e t bl i r Ikke mæt ■ af -. o r d - o 
det lindrer ikke dets nø.d

Et menske er et menske ■ ...
og støvlehælen tåler' ingen "mand 
han-; vil -ikké ha slaver under'sig 
og over sig ingen tyran,, . .... ; ;...
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