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Tilstede: Hanne L., Frfĉ i.cnne, Klaus, Susanne, Åse, Ger':, 
Steffen, Søren, Janne*
Afbud: Jens, Karen og Kirsten* K. og K. hår crukket sig.

X. Referent: Janne
Dirigent: Marianne•

2. Redegørelse fra kassereren* 
Giroen: 1 * 7001cr •
Kontant: 300kr*
Kasse ialt: 2.000kr.
Avisregning
UNDERSKUD

2*700kr.
.gOOkr., som vi skylder M~ navis

Vi vedtog, at dele girokort ud til medlemmerne sammen med 
en redegørelse for vores elendige økonomi, og opfordre dem 
til at betale. Susanne organiserer kartoteket med raedJ '-miner 
og laver områder* Gert lover en løbeseddel. Begge dele er 
klar til mandag &• 13/9*
Vi vedtog at søge "støt Danmark" om penge. Det gør Jarie.
Vi vedtog også, at de aktive medlemmer skal betale der js 
medlemskontingent.
Der kom forslag om at opsige lokalerne* Dette ville v:> vente 
med at tage stilling til på næste fællesmøde, nå:? vi \ d, 
hvordan det står til med økonomien. Det næste fællesmø le 
blev derfor lagt sidste tirsdag i denne måned, d, 28/9, så 
at vi evt. kan nå at sige op inden den 1.

3. I øjeblikket er vi ca. lo aktive. Vi lavede en runde for 
at høre, hvor hver enkelt stod.
Marianne: vil fortsætte med rimelige aktiviteter og rimeli; t 
akt ivit et snive au.
Steffen: Kører kommuneræset omkring legepladsen færdigu sai - 
men med Åse. Ud over det vil han deltage i ca. 1 møde om ugen 
Janne: fortsætter med rimeligt aktivitetsniveau.
Søren: har ikke tid, men vil deltage i afviklingen af de ting 
han har deltaget i. Forslag fro. Åse om at han deltager i le
gepi o.d s gruppe ns opsummering.
Hanne: kan afse 1 møde om ugen, hvis vi vil lave noget for
nuftigt.
Susanne: 1 møde om ugen, er gruppeløs.



Klaus: 1 møde om ugen, er gruppe lo s. :
Åse: vil gerne deltoge, men ved endnu ikke, om hun har tid, 
Gert: det afgørende er grundlaget og arbejdsstil, mere end 
hvor meget tid han vil investere.

Konklusion: folk er indstillet, på at fortsætte på betir.ge.lt > 
af at v. skruer vores arbejdstempo ned, og afhængig af på 
hvilket grundlag v.i skal fortsætte arbejdet.Yp er herefter 
ca, 10 mennesker.

4. Grupperne:
Vedligeholdelsesgruppen er igang med en opsummering af arbej 
det med brandsikring,* huslejestigninger osv. Består af 1-4 
menneskor. Lægger op: til diskussion of afgørende punkter 
omkring den boligpolitiske situation,"som skal munde ud i e: 
arbejdsgrundlag for gruppen. Gruppen gør opmærksom på, et 
dette Or et brud på den formelt eksisterende struktur, idet 
fællesmødet burde udstikke retningslinier for gruppernes a r 
bejde. Dette har dog ikke fungeret i praksis det sidste år.

legepl ac i s gruppen .betragter sit arbejde som færdig’.. Ase og 
Steffen fortsætter dog kontakten med kommunen, som skal d a m e  
g,rundlag for en propage,nda op afsløring af kommunen i presmn. 
Arbejdet hifed "kommunen et'slet ikke blevet lavet, derfor men ar 
gruppen, at det må gøres, dog med en tidsfrist.. Internt vi3 
gruppen udarbejde en rapport-over sit arbejde, som kan bruge 
i senere sammenhænge. Udadtil vil gruppen’ meddele folk om 1 * 
g ep1adséns død, men stadig stille et generelt krav om on le
geplads i kvarteret.

Avisgruppen er ifølge sagens natur afgået ved døden.

Konklus:’ on: Kun vedligeholdelsesgruppen fortsætter med at ek
sistere i sin nuværende form. *'■ . ,

Derfeter kom der forslag til nye Arbejdsområder, der er vær 
.at tage hul på: .saneringsgruppe, fysisk miljø-gruppe, d-sp.
■vplanem-r. r a;, gem.... ■; • 'h'4“ . ' 4 • it-:par p
Sanering:;;; begrunde Isenf forfat' arbejde med sanering var, at 
der eks:sterer konkrete planer for. 4 karréerel kvarteret. 
Der er p ode . muligheder for at mobilisere folk (jvnf. er.^ari: 
gerne fia stiftelseskarréen). Arbejdet med saneringer må på



lang si^t ses i sammenhæng med kampen mod ejerlejlighedsfor 
liget, nom en kamp mod-en udvikling, der vil ændre hele be- 
f olknings grund!åget i kvart eret.
pisjp. planen; ligger stadig og svæver. Vi mener dog vi har 
gjort nok for t få planen på bordet, og nu må afvente dem 
offentliggørelse. Dog vaj? dot måske rimeligt med en kontakt 
til kommunen 0 $; planen, for i det mindste at vide, hvordan 
det går.
hi?.ja: “'er kom forskellige, løse ideer om at fortsætte arbe- ?t 
med det fysiske miljø, f.eks. gågade. Da forslags stillerene c- 
ke v*r * ilstede pi mødet , blev diskussionen udsat 
Avisen: Vores økonomi gør, at vi i øjeblikket må klare os med 
løbesedler, plancher osv. i den udadvendte kontakt. Diskussion 
af en evt. "lejlighedsavis" udsættes til det bliver aktuelt.

Herefter fulgte en lang diskussion af mobilisering, som er u- 
mulig at referere. Vi gik derefter over til diskussion af, 
hvilke grupper, der skulle oprettes. Uenigheden gik på, om vi 
skulle oprette grupper efter de nuværende e?etives lyst til 
det ene eller det andet, eller om vi skulle prioritere arbej
det og dermed risikere at nogle faldt fra. Denne uenighed 
blev ikke løst.
Vi vedtog derefter at nedsætte en saneringsgruppe (Susanne, 
Hanne, Marianne), og at Klaus undersøger muligheden for at 
oprette en miljøgruppe sammen m. Britt og Svend, som ikke var 
tilstede. Begge grupper laver oplæg om deres arbejde til nær • 
to føllefiøødo«
5+6. Struktur og FKB. Punkterne blev udsat til næste møde.

Vi g-ik'derefter over til at Opstille en dagsorden til r ̂ ste
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1. Oplæg om saneringsgruppe.
2. Oplæg om fysisk miljøgruppe.
3* Nedsættelse af grupperne.
A. Struktur.
5. FKB.
6. Evt. opsigelse af.lokalerne.
7. Arbejdsgrundlag-di fais s i on?
G. Mødekritik.


