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Til stedfe s Kirsten, Hanne, Søren, Marianne

Bagsorden:
1. Post
2« Referat fra grupyerne
3. øglekassen 
4* Fællesmødet juli 
5 0 Seminar
6« lokalpolitisk seminar 
ad 1 *
Vi kar modtaget følgendes 
BR forhandlinger - arkiveret 
besked om PKB møre d, 18 - Søren 
avis retur - Susarme 
ad 2.
Avisgruppen
består af Lene, Hanne 1., Esben, « ̂ .aus, virsten(uatræder 1.8)

o

Gruppen har diskuteret s nyt navn til avisen:skal der udskrives 
konkurrence, - vil foreslå, at vi laver et nr., .ær uddeles 
i hele områaet. Ræste nr. (planlagt til septQ): 
historien om Simonsen fortsat 
tegneserie
collage af billeder fra festen
karrenyt
annoncer
x±(bidrag fra vealigeholnelsesgruppen om alle deres sager)

vi diskuterede problemet med at skifte navn på avisen - 
var enige ora at der er for lang tid til næste nr. Båev enige 
om at foreslå avisgruppen et mindre nr. i august, som trykkes 
i de sædvanlige 5oo ©kø., og til september et stort nr.

til uddeling.
Søren har medbragt meget billåge trykketilbud fra Kolding kurset. 
Søren træder ind i gruppen.

V e Ml ige hol ae Ise sgr up yen
består af Hanne A, Janne, Susanne, Mogens, Gert, Vianne, (sigriu) 
gruppen, skriver brove for tå bens
til city-avisen: om nuslejenævnets besigteiser 
til huslejenævnet: ora huslejestigninger i vores 
de er urimelige C^en høje grundværdi, dårlig ven

kvarter - hvorfor 
ligegoluelse mm)



2
kroalk til alle aviser : handler vist om huslejenævnet 
(er un-.*.er udarbejdelse)
gruppe.: havae desuaen tænkt sig at gøre noget ved Nanssasgade 
25-27* Vi xmiaåårtid ]L.t sent uae: ejendommen er ved at blive 
revet ned. Nedrivningen er afsluttet om 2-3-mdr, hvorefter vi 
har en tora grund liggende. Ilvaa skal vi gøre vea aet. Vi blev 
enige om at ta. e problemet op på næste fællesmøde*
I de forskellige breve og kronikker fra vedligehol elsesgr* 
giver gruppeo uatryk for en række principielle holdninger m.h.t. 
vedligeholdelse, huslejestigninger mm, Net er vigtigt, at resten 
af beboerforeningens medlemmer i der linaste er informeret om nis

Problem for gruppen: opf lgnlng af heftige aitivitet inaen 
1. juli5 som nu er holdt op. >er kommer ingen mennesker i kontor
tiden mere*
Forsøger i det hele taget at gøre status.

Vi snar .ede om, at der er behov for at gruppen kortlægger deres 
sager - h or, hra hvad, konta,,ter-

Grup yen gør opmærksom på, at det er avisgruppens tur til at lave 
filmaften. Forslag om at lave noget for børnene.
Kritiserer koo-gruppen for ikke at koordinere ordentligt.
Gruppen nar desuden talt om følgende møder: 
møde for alle deres "sager”
" om huslejestigrciger

diskuterer endvidere, hvad deres holdning er til klage over 
vedligeholdelse nu efter i. juli*

■ is position s,p i  angr up p e a:
har afsluttet sit arbejae med dispositions flanen med udgivelsen 

af L"ansensgade Avis . temanummeret.
indholdet skal herefter diskuteres i:NBF - avisen s. al op på 
næste fællesmøde - alle skal altså snarest se at få tygget avisen 
grundigt igennem, så vi kan få afklaret vores holdning til 
d i s o o s i t ion splånen
med beboerne: vi regner med at aer kommer en artikel i næste 
cityaiis, hvor vi også meddeler beboerne, at vi holder åbent
hver torsdag, hovr ae kan komme ned med deres kommentarer, he'cie 
skal ikke opfattes som medbestemmelsepå vores plan, men som et 
forsøg på at stikke fingeren i joraem.
ereftor vil vi snare vores krudt indtil planen nominer op i 

udvalget, hvor vi dels skal til foretræde, aels vi lave noget pr



Stiftelses.! arre en ligger stille i øjeblikket 
3 o Høglekassen

en - Hanne sørger for at den kommer i koo-
grup pens hænd er.

4. Fællesmødet.
kritik; mødet kørte alt for løst - der var for få mennesker, 
forbedringer; der er behov grs? ordstyrer, skal køres strammere. 
Folk skal melde afbud,(det er der kun få der praktiserer). Nye

mennesker skal ikke komme til fællesmøder.
NÆSTE FÆLLESMØ EB. p.g.a. ferier flyttede vi fællesmødet til 
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5. IIBF seminar
skal afholdes i beg. af september. Åse og Marianne står for 
planlægningen. Vil i første omgang lave nogle spørgsmål til 
alle medlemmer. J)ette^spørgeskemat, kommer ud ca. 24«7, og 1 får 
ca. en uge til at besvare det.
6* Lokalpolitisk seminar.
På koldin, kurset snakkede man om at lave et sådant til efteråret 
og har foreløbigt lavet et kontaktnet over hele landet.

ref. Mariaiane


