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Punkt_l£_Velkomst_kogitk2Ss ti tuering
Niels.Peter-startede'GF'méd at opfordre os til at synge "Sorte 
Firkant’1., Efter ̂ sange.p .oplyste-han -at -der ‘Vir '74 tilmeldt til 
GF, og han bød velkommen til igæ's-terne fra andre beboerforeninger.. 
Efter en del praktiske oplysninger (ang. kontrol ved indgangen) 
gik Vi igahg med den opstillede, dagsorden..

• Susee'*'j Bente,. Ulla og Martin blev 
valgt. Dirigenterne oveptog.herefter-©g-vi'gik over til yalg_af 
2212222422’ følgende blev valgt: Per, Lene, Arne, Jesper og Iben. 
Punkt Ibr'Vedtagelse af_forretningsorden: ...r c -- '

....17 ‘Deltagere fra NB har tale- og stemmeret
. ... .2). •Q.-æ,s,t'er har taleret.,

3) Stemmeafgivning foregår ved oprækning af stemmekort 
Skriftlig afstemning kan forlanges af 1/3 af for-

....... samlingens- stemfrfeberettigede.
4) Deltagerne får ordet ved alm« håndsoprækning.

Efter at .det .var-blevet• fc±lf&;3ét'åt' folk der fik ordet skulle 
sige navn og gruppe, blev det af Koo-mødet fremlagte forslag til 
forretningsorden vedtaget.
Punkt IcjL Vedtag_elae__a f dagsordenen._ Koo-mødets forslag blev 
vedtaget m.e.d .no-J-le få ændringer, (ændringerne er påført nærvæ
rende dagsorden) ....
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Punkt 2: „Forretnings udvalget s beretning..... .
a)^Mundtlig .sujgpleringr. Jesper startede den mundtlige supp
lering med at undskylde at den skriftlige beretning var så 
usammenhængende; Skylden lå hos FU som måtte indrømme at det . 
ikke havde været i stand til at aflægge en ordentlig beretning 
som afslutning på deres arbejde i den forløbne Generalforsamlings

iperiode; .. •
Efter denne konstatering gik han over til en kort opridsning af 
den nuværende situation for NBi Den Var især karakteriseret ved 
at FU i den forløbne periode hayde kørt for hurtigt. Det havde 
ikke sørget for at informere tilstrækkeligt og endelig havde det 
ikke undersøgt obt informationerne var nået ud og forstået. En del 
af skylden derfor ligger også hos de enkelte medlemmer af NB og 
hos NB grupperne, ARBEJDET ER IKKE BLEVET TAGET ALVORLIGT NOK, 
P.G.A manglende kritik og støtte når der var problemer er enkelt 
personer blevet overbebyrdede. Dette har resulteret i at Koo-mødet 
ikke reelt har været NBs højeste besluttende myndighed i den 
forløbne periode.
Derefter gik Jesper over til at besvare de spørgsmål angående NB 
som var kommet frem i et: af de indlæg som FU havde taget med i sin 
beretning. Det ene spørgsmål gældt NBjj målsætnings FU havde til.
GF foreslået at udvide den,hidtil brugte , og dermed forkaste 
den noget større og halvteoretiske som igennem længere tid har 
været draget frem men aldrig rigtig er blevet vedtaget og aldrig 
er blevet brugt udadtile
Det andet spørgsmål galdt forholdet mell^m^NB og_Karredernes Fæl* 
lesmøde,Her blev der henvist- til sideZf2 i beretningen, hvor FU 
beretter hvorfor de mener at det idag er rigtigt at opretholde 
begge organisationer. Argumentationen er blandt andet: forskel i 
arbejaområde og arbejdstempo.
Til slut forklaredes hvorfor FU havde medtaget beretningen om 
Bangertsgade„. 2 aktionen. Årsagen hertil var .at. flertal let af ..UB' s 
nuværende aktivister ikke havde fået nogen aktionsskoling, på 
trods af den store nødvendighed heraf. Papirene var taget med for 
at pointere at netop aktionsformen har været og også fremover må 
være en væsentlig del af NB's midler i arbejdet.
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Herefter gik man over til punkt 2b s 
P4.skussion_af_ beretningen.
Diskussionen blev fra starten meget løs og: usammenhængende, og 
trods ihærdige forsøg fra dirigenternes sider'lykkedes det aldrig 
at strukturere diskussionen blot nogenlunde ..acceptabelt. .Diskus
sions ind læggene grupperede sig i nogle., gennemgående: temaer, som ' 
vi lier vil forsøge at, referere hovedindholdet, af hver for sig.
Et af emnerne var PU's rolle og kompetance.
Der blev rejst kritik af FU fordi det1 havde givet: forskellige 
gruppér arbejdsopgaver før det havde' sikret sig at grupperne var’ 
i stand til at påtage sig disse,'uden samtidig af måtte standse 
igangværende:.'Opgaven, i k •■i fil ■./; '■■■ ;
PU mente a.t som det organ- der havde den daglige ledelse, måtte 
det også komme med forslag og,konkrete arbejdsopgaver til -grup
perne . .Samtidig ..var PU dog helt enig i a-t måden dette, var gjort., 
på i den .forløbne,.vgonaralforsainlingsperiQde var kritisabel. ,
Diskussionen angå ende. PU’s rolle og kompetance mundede, ud i at 
fremover -måtte -man styrke Koo-mødet. .Ålle var enige i at først 
når Koo-mødet virkede, kunne UB og dermed grupperne fungere til
fredsstillende, som dele af en helhed.
Et andet punkt der blev debatteret var,.:
Forholdet,-mellem karreerne-og UB. , .
Der blev spurgt hvorfon der,fandtes to organisationer, og om der 
var forskelle i holdningen til problemerne, imellem disse. .
Der blev-også -rejst en kritik af UB fra 'karrererne., den drejede 
sig om følgende: . i hib j- ij-id k--- -,;.r
^manglende oplysninger fra UB-til støtte i karreernes ..arbe jde.
- manglende information -om, selve .KB, de . forskellige ..grupper, og 

UB’s arbejdsområder. .
Pra PU side mente man at der endnu var for få erfaringer at byg
ge på, til at fastlægge en struktur mellem NB og karreerne.
PU mente dog at man allerede nu kunne, sige følgende om forholdet 

~ Kayrégrupperne, Karreernes Fællesmøde og UB;
Linjen i arbejdet er 1 den samme for karreerne og NB, men arbejds
opgaverne og tempoet hr forskelligt. Karreerne arbejder med de 
nære problemer på en måde så nye beboerrepræsentanter straks 
kan gå ind og udfylde en plads i arbejdet. gi.h
NB aktivisterne må være bevidste og arbejde på en sådan måde, at 
de gennem deres arbejde til stadighed er en inspiration for kar
regrupperne til at intensivere og tage kampen op. Vi må give kar
reerne troen på egen styrke, og vise dem mulige veje til at for
bedre deres forhold. UB må sikre sig udadvendte allierede, for
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derigennem at styrke kampen. Vi må være et hestehoved foran myndig
heder og private ejefe* NB må gennem radikale aktionsformer som 
karregrupperne ikke selv kan gennemføre endnu* støtte og styrke den 
fælles kamp. NB må køre den hårde front med det langsigtede mål: 
-beboernes selvorganisering*
Ud over dette meget vigtige mål, var man enige om at formålet med 
NB's arbejde i og med karreerne, er at forbedre området for dets nu
værende beboere på deres præmisser. Endelig blev vigtigheden af et 
samarbejde med den "etablerede lejerbevægelse pointeret, og det blev 
meddelt at der allerede foregår et vist samarbejde med den lokale 
afdeling, nemlig lejerforeningen "Griffenfeld".
Stadig under det samme punkt (diskussion af FU's beretning) kom der 
en længere debat om en enkelt—af grupperne, nemlig den nystartede 
dispositionsplangruppe. At diskussionen om denne gruppe kom netop 
her var meget uheldigt. For det første var det ikke i overensstem
melse med dagsordenen, og r for dét andet kom den på et tidspunkt 
hvor kun ganske få i forsamlingen havde mulighed for at deltage i 
diskussionen. Dette skyldtes at gruppen ikke var kommet med et skrift
ligt oplæg til generalforsamlingen. Desuden havde hverken gruppen 
eller FU arbejdet længe nok med problemet til at have et fast forslag 
dels om gruppens arbejdsområde, dels om hvordan dette arbejde skulle 
påbegyndes. FU blev af gruppen kritiseret, for at have foreslået at 
den i første omgang skulle centrere sit arbejde omkring nybyggeriet 
i Nurergade-Smedegadé' karreen. FU begrundede dette forslag med at 
gruppen selv havde ytret usikkerhed angående sit arbejdsområde, det
te,- skyldtes ifølge FU's opfattelse en mangel på praktiske arbejds
opgaver. FU mente at gruppen-kunne "træde sine barnesko", ved at 
klarlægge nybygningsskandalen i ovennævnte karre.
Udfra dette spørgsmål forgrenede diskussionen sig nu. Der afspejlede 
sig to alternative holdninger, som også gik igennem selve gruppen.

1) Gruppen skal;straks gå igang med at tegne et færdigt alterna
tivt forslag til dispositionsplan for "den sorte firkant".

2) Gruppen skal indgå som en organisk del i karré-arbejdet. 
Efterhånden som de enkelte karreer laver deres egen alter
native karreplan-, skal dispositionsplansgruppen tegne disse 
sammen til en helhed der gælder hele kvarteret.

Den sidste løsning tager længere tid,, men til géngæld vil det fær
dige produkt være beboernes eget forslag, desuden undgås det også 
at NB står som en flok "eksperter" der godt ved hvad beboerne vil 
have.
Efter at'diskussionen havde løbet i over en time, på et plan som de 
færreste kunne følge med på, lymkedes det dirigenterne at få stand
set dette emne. Dispositionsplansgruppen sattes derefter på som punkt 
5 a (.11), som skulle tages op om søndagen.
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Under den noget forvirrede diskussion, 'kom der et forslag om at 
NB skulle starte børnepasning, så kvinder u ,j var teret også kunne 
deltage i møder. Dette blev vedtaget, og det b'esluttedes samtidig 
at Susser skulle udarbejde et forslag til, hvordan det praktisk 
kunne lade sig gøre.
Til slut i denne spredte og langvarige diskussion under dette punkt 
blev det diskuteret hvorvidt det var rigtigt at FU havde" medtaget 
de enkelte gruppers indlæg i sin beretning. Man mente ikke at beret 
afspejlede NB’s eller FU’s standart. FU forsøgte at forklare sig 
med.at det de fandt der. var behov .for, var ikke en beretning der 
fortalte hvad FU havde, lavet. og hayd det mente. - men at det. deri
mod skulle være en beretning der. skulle opfordre til diskussion i 
den enkelte gruppe.

:• • ' ' i .i. yå H.
2 c: Beretningen godkendtes - med følgende bemærkninger:

(38 stemte for - .1 imod - 1.3 stemte ikke.) ... . .L; ;ao a
Bemærkninger til-, beretningen: ,v • ;; .
Beretningen forekommer løs. og dårligt gennemarbejdet. a-aDer er ikke 
nogen gennemgående linie i beretningen og.den siger for lidt om 
hvad FU har l.-vol. - Beretningen er heldigvis'ikke et' udtryk for 
hvad NB* * - og også FU - har præsteret i den forløbne periode. 
Arbejdet har stort set været tilfredsstillende. Med disse bemærk
ninger godkender generalforsamlingen beretningen..... '.

Derudover blev det. vedtaget at Kpo-mødet. skal lægge retningslinier; 
for hvad FU’s beretning skal indeholde fremover... .

• ;: ,• r . •• >.[ • i " • .. i • • L e .1 :=q>.
PUNKT 3: REGNSKAB:
gSL_Ki;s£^ten freiTilagd̂ e revid er et regnskab^ -o .
3 ;JDiskussåon og__vedta£ê jP;e: a f _ _ r e g n s k a b .. ..[: .:. -p ..
Kasseren gennemgik, det regnskabs papir, der var blevet uddelt.
Der blev stillet; spørgsmål, til regnskabet., bl.a. hvordan'man sam
tidig kunne-.have en star kassebeholdning og on post der hed ikke 
betalte regninger. Det blevpåpeget forglemmelser-' under udgiftspos
terne, bl.a. ca. 130© kr. til betaling af off-setmaskine - derud
over var der heller ikkke opført udgifter til trykning af foredra
gspjece og betaling åf boboerinformations plakater.
Generelt kan siges at kasserén ikke havde været istand til at ska
be sig overblik over NB’ s -økonomi. ‘ Hvorfor han heller ikke kunne 
fremlægge et regnskab der'kunne give ot billede.uf - løbende udgif
ter - løbende indtægter - samt kassebeholdning. Regnskabet sagde 
kort og godt intet om hvor mange penge vi havde at arbejde med.

'i ' : i .
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Under diskussionen kom det frem at den ene af revisorerne ikke hav
de godkendt regnskabet - på trods af at navnet stod på det omdelte
regnskab. ' ■ ....-...
Kasseren meddelte at *han ikke ønskede at genopstille...
Derefter gik man over til at diskuterer fremtidige retningslinier 
for kasserens a^rbejde. - Der var flere forskellige forslag... 
FORSLAG 1:
Generalforsamlinger - Koo-mødet - FU.fig kontorgruppen kan tage 
beslutninger angående bevillinger fra kassen. De nærmere rammer d 
for hvad og. hvornår FU og Kontorgruppen kan bevillige., bestemmes 
af Koo-mødet. Kasseren kan ikke bevillige penge fra kassen, men 
det er kun kasseren der kan udbetale fra kassen...

FORSLAG 2;
Til næste generalforsamling: skal der foreligge et regnskab i føj-, 
ge .normale regnskabs- normer - gied kasseregnskab og status regnskab.

FORSLAG 5 " "
Der oprettes et 3 mands økonomiudvalg der laver et fleksibelt bud
get.. ..

FORSLAf 1 OG 2 BLEV VEDTAGET:
Og det blev besluttet at Koo-mødet skulle fastsætte de nærmere ram
mer for opstilling af et flexibelt budget.. ....i'"'
Samtidig kom der en anmodning om at rIle der havde et'ikke opbrugt' 
frikort skulle melde sig til FU - således at indtægter fra foredrag
kunne undgå beskatning. ’ ..... ..  ■'... - ..

Det fremlagte regnskab_blev _forkas_te_t, og det besluttedes at den 
nyvalgte kasserer samt revisorerne udarbejder nyt regnskab for den 
nu overståede géneralforsamlingsperiode - dette regnskab skal så 
fremlægges til godkendelse på Koo- mødet så snart det er revideret.

Herefter gik man over til pumkt 3 c. 
c.t VALG AF. KASSERER:
Her kom der en del diskussioner om hvilken gruppe kasseren skulle 
høre til. ~ De_t blev__besluj;t£t_a_t kasse_ren_er ĵ føclt me_dlemjj af__kon~ 
torgruj^p^ru Derudover blev det. vedtaget at kasseren ffemover skal- 
meddele kontorgruppen om han/hun vil opstille eller om han/hun vil 
fratræde sin post efter endt generalforsamlingsperiode...
Samtidig besluttedes det at kontorgruppen har pligt til at sørge- 
for, at der er opstillet egnede kandidater til kasserposten , på.; 
de kommende generalforsamlinger - således at man fremover bliver-, 
fri for at finde frem til interesserede personer på selve general
forsamlingen. V. _ .... V ' ‘ Vi...

VALG_AF KASSERJBLEV UDSKUDT TIL PUNKT 7 O^L-SØNDAGEN



Herefter gik vi over til punkt 3 d. 

d: valg a|_£evisorer.
Efter forslag fra FU valgtes Christian og John.

Herefter gik man over til punkt 3 o, - .

e- kontingent. •
Der ytredes stor utilfredshed, .råed at dér i den forløbne general
forsamlingsperiode kun var indkommet kr. på to mdr. Kontor- 
gruppen havde til hver eneste koo-mødé gjort opmærksom på manglende 
kontingent, alligevel var der.ikke sket noget. Retningslinjer for 
hvordan og hvem der skal inddrive kontingent, blev det overgivet
til FU og koo-rmødet at finde ud af. ... "
Herefter kom man ind på en principiel diskussion om hvem der skal 
betale -kontingent til NB. Man kom frem.til at alle der er blevet 
genhuset af NB skal betale kontingent, sent selvfølgelig alle der 
arbejder i en NB gruppe. Beboere der,udelukkende arbejder i en kar
regruppe, må gøre op med sig selv hvorvidt de vil betale eller-ej. 
Spørgsmålet om hvordan NB kan forøge sine indtægter.. blev overgivet 
til FU og ko c-mø dot. .

Pur.kt_if:
Kort- og langsigtede_p.erspektiver.
Grundet det fremskredne tidspunkt besluttede man at ændre dags
ordenen således at punkt fj.c: plenumA udgik.
4a: mundtlig uddybning ved. Bjarne Watkin.

Bjarne startede med at undskylde det næsten ulæselige og uover
skuelige oplæg til kort—  og -langsigtede perspektiver. Derefter 
gik han over til at inddele dét skriftlige oplæg i hovedemner, samt 
at uddybe nogle af afsnittene.
Generel kritik af organisationen og dens virkemåde;
Det vigtigste kritikpunkt er at vi ikke har taget vores arbejde i 
organisationen alvorligt nok. Fremover må det være sådan at når 
man opdager en fejl eller mangel, enten i ens egen gruppe eller 
i andre, er det ens pligt at stoppe op, rette den på en kamme
ratlig måde, før man går videre med arbejdet.
Herefter forklaredes hovedemnet: Vedligeholdelse og Modernisering, 
Igennem vort arbejde på vedligeholdelsesområdet, rnå vi udnytte 
lejeloven'fuldt ud. Igennem dette arbejde kan vi skaffe os al
lierede, både i lejerforeningerne og blandt bygningshåndværkere. 
Perspektiverne i dette arbejde er at vi gennem et tættere samar
bejde med de e.rbejdsløse bygningshåndværkere, er i stand til at 
skabe en stærkere og mere afklaret front .mod- -den hidtidige næsten
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totale mangel på vedligeholdelse både fra private ejeres som fra 
det offentliges side,
Denne fælles kamp giver udvidede muligheder for at afdække hvorfor 
Boligpolitikken er som den er. Hvorfor bygningsarbejdere går ar
bejdsløse i en tid med bolignød. Eller sagt med andre ord: hvad 
er det for et samfundssystem der muliggør at bugningshåndværkere 
går arbejdsløse, når der findes et stort behov for billige sunde 
lejligheder? -Dels er lovgivningen så elendig at man ikke kan tvinge 
ejerne til at vedligeholde ordentligt endskønt lejerne betaler for 
det. Udsigterne med det nye boligforlig er ikke bedre, tværtimod. 
Boligforliget forsøger derimod bevidst at udnytte den manglende 
vedligeholdelse til at skabe endnu bedre muligheder for grov, rå 
og brutal spekulation. Hermed er perspektiverne for hvordan man 
kan få samlet en stærk og handlekraftig front mod boligforliget 
trukket op.
Udfra dette er det NB& pligt at sikre at informationer om hvad bo
ligforliget medfører for beboerne, kommer ud i de enkelte karreer,
KB .må påvise at boligforliget er et angreb på lejerne, især gennem 
forligets muligheder for umådeholdne moderniseringer på lejernes

t* - »i '• c . * • . . i

.regning. Dette medfører at beboerne må organisere sig indenfor kar
reerne i et system af opgangsrepræsentanter, og endelig begynde at 
forberede en noget kraftigere kampform, nemlig huslejestrejker. 
Herefter kom Bjarne ind...på planlægningsområdet.
Her er vi i øjeblikket igang med dels at lave alternative sane
ringsplaner, ' dels at udforme alternative gårdplaner. Dette fører 
frem til det tidligere berørte spørgsmål om en alternativ sanerings
plan for hele kvarteret. Det er her NBs dispositi^nsplansgruppe 
kommer ind i billedet.

Hvordan skal vi lave en dispositionsplan for hele kvarteret?
Skal det være NB gruppen der lavér en sådan, eller er formålet at 
få sat en debat igang ude blandt bqboerne ? Disse spørgsmål må vi 
snarest se a t .få løst. Derefter kan vi i regi af FKB komme ind på 
spørgsmålet om en generalplan for hele København, I dette forum kan 
dispositonsplanerne for de enkelte bydele blive koordineret, således 
at beboerforeningerne får en.nogenlunde fælles helhedsplan for 
hele København.
Samtidig med at vi går igang med dette planlægningsarbejde må 
vi gøre os klart hvilke modstandere vi har, hvilke økonomiske og 
politiske overgreb vi vil blive udsat for, samt hvilke allierede vi 
har til at imødegå dette.
Herefter påpegede Bjarne at der i afsnittet stod et forslag til 
udvidelse af NBé formålsparagraf. Det lyder som følger:

-9- '
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Forslag til__udvidelse_af_NBé^målsætning:

NB har til formål at forbedre forholdene i kvarteret for de nuvæ
rende beboere efter disses;: sansker, og som led i denne forbedring 

“"at organisere beboerne til forsvar for deres rettigheder og til k 
kamp mod de uretfærdigheder som de dagligt bliver udsat for. —

Herudover påpegedes en meget vigtig mangel i det hidtidige arbejde,
- nemlig .at organisationen ikke hår kunnet holde'-test med hemmelige 
oplysninger,., en ting der må rettes fuldstændigt hvis vi skal blive 
ved med at udvikle arbejdet og'opretholde dot kontaktnet som efter
hånden..,er opbygget.
Til sidts kom Bjarne ind på problemet med den manglende- diskussion

- i grupperne og sammenfaldende'hermed gruppernes manglende alvor i 
deres .arbejde i organisationen. - Han foreslog at man mere systema
tisk gik igang i de enkelte gruppér med - punkt for-punkt at gen- 
ne.mdisku.tere . den nuværende situation. - Hvad den giver af mulig
heder, hvad det kræver af afklaring og hermed sko1ingsmåteriale - 
og..hvad det kræver af information til undergrupper og til hele 
organisationen. - Man blev enige om at NB’s 5 skolingsgrupper 
(F„U„ - Foredragsgruppen - skolingsgrupperne - F.K.B, gruppen og 
boliggruppen) havde et stort ansvar for åt, den viden-og de erfa
ringer disse grupper besad, blev videregivet....

Herefter^gik_man__over til spørgsmål til oplægget_fra__Bjarae:
Efter ønske fra forsamlingen, gav Bjarne først en kort opsamling:
Arbejdet omkring vedligeholdelse og modernisering, peger lige mod
kampen Eiod bo ligforliget. Da dette soirte forlig direkte medfører,
at vi bliver udsat for- forringede, forhold - i forhold til dem vi
har idag. Der bliver direkte overgreb, derved at man opfordre hus-

*

ejerne til at spekulere, samtidig med at der ikke er nogle begræns
ninger for denne spekulation. Skål der skabes begrænsninger må vi 
selv gøre det.. Og her er huslejestrejkerne en mulighed. I første 
omgang kunne disse huslejestrejker foregå ved at man tilbageholder 
de penge der skal gå til ydre vedligeholde3ise, i de ejendomme hvor 
disse penge‘ikke er blevet brugt i 'én prræklte.-
Så var der planlægningsområdet hvor mån går fra alternative sane
ringsplaner og alternative gårdplanér, videre til dispositions
planer og endelig generalplan for hele København, under regi af 
F.K.B.
Herefter blev der stillet spørgsmål, først angående den nye for
målsparagraf. - Man mente at det' var ligegyldigt at have en mål
sætning, når man bare ændrede den i1, takt med at man udviklede sit 
arbejdsområde.
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Dette mente F.U, ikke. Man mente derimod at den nye formålspara
graf, var et fors@g på præcisering af hvad NB rent faktisk laver. 
Herudover var der fra karreernes side Blevet efterlyst, hvad NB’s 
formål var. Og da det gamle formål udelukkende lød, "at. forbedre 
forholdene for de nuværende beboere, efter disses ønskef" og ikke 
andet, Var det nødvendigt at præcisere hvad vi mente med forbedring, 
og der mente vi først og* fremmest en forøget kampkraft, gennem en 
selvorganisering af beboerne, med vores hjælp/støtte altså orga
nisering omkring og mod de overgreb de var berørt af på tæt hold.

Derefter blev der stillet spørgsmål, angående referaterne, og deres 
udvikling henimod et blad...
Hertil blev svaret, at hvis referaterne fra Koo-møderne og F.U.mø
derne blev ordentligt struktureret, således at de virkelig gav en 
fyldig information —  så kunne man forholdsvis let , ved at samle 
disse referater med referaterne fra Kafreernes Fællesmøde, supple
ret med små oplæg til debatter ude i grupperne, lave et blad...

Der blev igen stillet spørgsmål angående NB’s formålsparagraf. 
Spørgsmålet lød: Hvad er forshellen mellem den interne og den f 
officielle målsætning for NB, samt en.kritik af den nuværende, for 
at være meget bred.
Hertil blev der fra F.U.’s side svaret. - Vi opfatter NB som en 
organisation i bevægelse, der hele tiden aktionerer udfra den 
bevidstheds og stypke |er er samlet;—  altså aktionerer som en 
enhedsorganisation. Vi har forsøgt at lave en!formålsparagraf, 
der udtrykker, hvad NB i sit praktiske arbejde står for. Og vi i 
mener, altså at den formålsparagraf, der er formuleret er i ovetf- 
ensstemmelse med den praksis.vi har i vort arbejde.
Viser vores praksis i den kommende tid, at det er vigtigt at vi 
udvider vores formålsparagraf.- f.eks, fordi vi er begyndt a t . 
drage nye områder ind i vort arbejde - ja så må dette formuleres 
og komme til dutryk gennem en udvidelse af•NB’s formålsparagraf.
Vi kunne idag skrive en hel masse i NB’e formål ;- men det .ligger 
blot ikke i NB’s arbejdsmåde, at skrive eller snakke om ting der 
ikke har nogen som helst bund i vort praktiske arbejde..

S e£ e~^®r_-Sî --_mårL <:)Z e£ til d.s_te_purxkb på lørdagens jDOgram^ . punkt
k b._

£S_^£n£ siSieåe„Pjersp_ektiver

Generalforsamlingen blev opdelt i 7-diskussiunsgrupper, der 
skulle diskutere emnet - Korte og langsigtede perspektiver:'

Det blev meddelt at der kl. 20" • var fest' med levende musik.



Start på_s_øndagen:__

Ordstyrerne startede med at give en kritik af forsamlingen og dem 
selv - de anmoede mggét kraftigt forsamlingen om at følge talerlis
ten. Derudover bad de om, at alle forslag skulle afleveres skrift
ligt til dirigenterne. Samtidig gik man tilbage til pu'nkt l.(valg 
af dirigenter) for at få valgt de to reserve dirigenter, (Freddy 
og niels Pdter) - Dette blev vedtaget.

Punkt J):_
Kritik_af organisationens virkemåde og_debat_af fremtidige^arbejds- 
opgaver
Punktet startede med en kort indledning fra Niels Peterr 
Niels Peter -snakkede om mangel på "en rød tråd", i de enkeltes grup
pers arbejde - og at denne mangel skyldes mangel på. debat i de en
kelte grupper og mellem disse. Men den skyldes også mangel på sko
ling. - Deifc er derfor vigtigt at vi får forbedret disse forhold, 
således at alle i NB virker i og føler sig.som e,n del af en enhed. 
Punkt
Herefter gik man over til mundtlig oplæg og/eller supplering af de 
skriftlige indlæg fra grupperne..
Boliggruppenp XPiP^X—^ b ^  i bere_tningen)__
Boliggruppens: jarbegdsområd.e har ændret sig - der er ikke længere 
så mange lejligheder at giv® folk. Gru’ppen har indsluset lp per
soner i den forløbne generalforsamlingsperiode. Gruppen mener at 
at indslusnings proceduren skal skærpes, bl.a, foreslår man at 
nye personer skal arbejde i NB 2 mdr. før de får en lejlighed.
Dette ønske om skærpelse af indslusningen, skyldes bl.a, at der

ø X* © *er en del -nuværende NB der er ved at miste deres nuværende lej
ligheder, og derfor skalk genhuses.
Gruppen ønsker fremover kun at holde et indslusningsmøde om mdr., 
bl.a. for at disse kan blive bedre forberedte. For ydeligere at 
forbedre indslusningen kræver dette at alle NB grupper til stadig
hed, melder til bolig-gruppen, hvis og når de har opgaver der kan 
sættes nye folk på.
Der’blev fra forsamlingen stilllé forslag om,' at alle nye ind
slusede personer, "træder deres barnesko" som NB?ere i en NB grup
pe, og først derefter kommer ud i karrearbejdet.

Sygeplejegruppen^ Xppnktj^c^ i X e£ eX ninSe£)„ - ■
Gruppen blev startet efter at Bjarne havde været ude på deres 
skole og holde et foredrag.
Gruppen har på nuværende tidspunkt ikke haft nogen fast repræsen
tant til KOO-møderne. ©ruppen har i det hele taget hidtil årbog det 
uden nogen fast tilknyttelse til NB, og uden kontakt til beboerne-.



Gruppen arbejder med at lave en statestik - udfra sundhedsple
jernes journaler - angåendd spædbørnenes sundhedstilstand her 
i området, sammenlignet med-andre områder.
Det er planen senere i arbejdet, at tage omkring 2ogfamilier op, 
og gennemgå hale deres situation, for .derigennem at lave en rap
port, hvor ffiefi gennemgår deres arbejdsforhold, boligforhold og 
sygdomme. På denne mådo vil gruppen forsøge at vise hvordan dis
se ting hænger sammen.
Gruppen har 6-7 medlemmer,
Vedlig£holdels£S^rupjgen:_(£unkt 2 d._i_be retning en)
Her blev det lagt frem, at gruppen har haft løbende kontakt til 
vedligeholdelsesgrupper fra andre beboerforeninger. Det er menin
gen at lægge dette samarbejde i mere faste rammer fremover, Bl.a, 
skal grupperne holde faste møder 1 gang om måneden.
Der blev stillet spørgsmål om hvorvidt gruppen havde fået afkla
ret sit forhold til NB~ således-1 at man fremover kunne være sikker 
på, at gruppen tog de gamle vedligeholdelsessager op som NB hav
de arbejdet med før gruppen startede (bl.a. Tømmergade 11 og 6)
For 'øjeblikket tager gruppen alt hvad der er af vedligeholdelses- 
sager udenfor "de 3 karreer” - Gruppen regner med at blive et 
overordnet ..ag samlende organ, efterhånden som’ der dannes vedlige
holdelsesgrupper ude i de enkelte karreer.
Gruppen har fået udarbejdet et brandskema, som man bl.a. påtænker 
at bruge til kontakt med de arbejdsløse bygningshåndværkere.
Endelig blev der stillet spørgsmål om forholdet til lejerforenin
gen. ..

Kontorgrup^en^C^unkt 2 £._imb£retning£n)
Gruppen forsøger at lave en samling af referater og avisudklip o.l. 
på kontoret,x- derfor opfordres alle gruppet til at aflevere alt 
skriftligt materiale på kontoret, så dei? kan laves en mappe for 
hver gruppe. Gruppen foreslår også at der bliver trykt’ en pjece, 
til nye folk der kommer i organisationen, bl.a. rummende NBJs 
formålsparagraf - således at folk der kommer på kontoret kan få 
et stykke papir med hjem.
Der var også en påmindelse fra gruppen, om at alle .grupper sætter 
en seddel på mødetavlen på.kontoret, således at man kan se hvor og 
hvornår og om hvad de enkelte grupper holder møde.
Kontorgruppen fik kritik for, at de stadig troede b.liddt på Koo- 
rnødet som brugbar informationskilde til hele organisationen. Når 
det allerede på det tidspunkt var helt tydeligt at KOo-mødet ikke 
dungerede tilnærmelsesvis tilfredsstillende, Gruppen må derfor frem
over tage sin stilling/funktion som en daglig administrerende or
gan i NB langt mere alvorligt...
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Herefter fear der en kort opsumoring, samt indledning til de mundt
lige oplæg, angående de forskellige emner, der „skulle diskuteres 
i grupperne. (Dagsordenens punkt 5 gu 1-11.)- 
Punkt 5al ;
Mundt li gjt .£plæg om FU' og refreater.
Freddy startede med at konstatere at emnerne FU, Koo-mødet og 
referater hænger tæt sammen. Dette havde den hidtidige diskution 
også vist.
FU havde ikke været istand til at udføre de retningslinjer der 
var lagt på sidste Generalforsamling i praksis. En ting som 
gruppen blev pålagt var at have fast-kontakt■til alle NB-grupper 
Dette havde ikke fungeret fyldestgørende n'ok, hvilket har vist 
sig gennem arbejdet, hvor det kun er få af grupperne FU har haft 
go“d kontakt med. Især har overblikket over de enkelte gruppers 
problemer, arbejdsområde, fremtidsplaner og arbejdskraft manglet. 
Derefter_felev der opsumeret hvad__FU har arbe j_d£t_m£d_i_G£n£ral- 
_f o rsamling spe ri o den: __

: NB har ydet praktisk hjælp til fagforeningerne og 
kommiteen for de arbejdsløse i København bl.a. med 
plakatopsætning i forbindelse' med demonstrationen 
26. november.

Narko pr c_l orne tj_Do r er blevet 'sørget for kontakt til de småhandlen 
de i området. Dette' uddybes i oplæget om miljø
gruppen-

Brandef Pressen er blevet'kontaktet. Der skal snart laves
en stor offensiv om emnet. Især Sanerings Selskas- 
bets måde at genhuse på, hvor der kommer til af stå 
mange lejligheder tomme, skal frem. Pette er or. sag' 
der snarest bliver sat i gang. Vedligeholdelsessager 
er allerede, startet op.

Bygg_erenj_ Byggelegepladsen hap været behandlet på næsten alle
FU-møder, da de jo står i er meget' presset situation, 
der har. bl.a. været arrengeret pressemødet om sagen. 

St£ngade_^30: Stengade 30 er blevet debatteret, da NB er en af
Brugergrupperne af huset må vores samarbejde med dem 
- stærkes. Politikerrrstrne i Stengade 30 skal 

møderne; koordineres med Pareernes fællesmøde ang. struk 
turering og indkaldelse. :

Sanerings- Der er skrevet brev til SaneringsSalskbet med kraf- 
Selskabet: tig ønske om mødepmed bestyrelsen. Dette har de

imidlertid skudt ud p.g.a. sygdom. I vores brev 
stod der at vi hvis et sådant møde ikke kunne 
arrangeres ville vi anklage dem for: mordbrand o.l. 
Sanerings Selskabet indkalder NB til møde senere.
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Fore drag £>grup- 
p n v

Politisk

Der er trykt en pjece: NB- et arbejde man kan tage 
ved lære af-. Dette er et vigtigt led i vore udad
vendte kontakter,
FU har deltaget i forskellige skolings planlægnin
ger for forskellige NB grupper.
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els®. af__ Der er sket et stort kiks med hensyn til styrkelse 
af de forskellige grupper. Her har men taget folk 

. fra FU og placeret demi optil flere grupper hver, 
dette ødelægger arbejdet både i grupperne ©g i FU. 
Dette må tages op både på Koo-mødet og i de enkelt- 
te grupper, d© et FU medlem kun skal sidde i. en 
gruppe .ud over FU for at arbejdet ikke skal blive 
for uoverkommeligt. Det er bl.a. også på dette 
grundlag at /+ FU medlemmer skiftes, ud så de kan 
gå. aktivt ind i disse gruppers arbejde ig der
ved også styrke basis i NB, .

Punkt . Mundtligt oplæg om^_Koo-mødet__og £®f®raler ved John, 
Koo-mødet er jo NBs højeste mybdighed mellem generalforsamlinger- 
ne og det er jo meget sørgeligt at dette, organ så ikke har . virket 
De forskellige grupper, har undladt at komme på. Koo-mødet og dette 
har gjort at de forskellige grupper ikke har haft en ordentlig 
koordination. Man har ikke vist hvilke,ting der skal tages op
i alle grupper , hvilke ting de andre grupper laver o.s.v.

© ■ - L ' -  --- - • ’ 1 . o

Gruppernes referater og oplæg udeblev og bl.a. FUs referater
har været så ulæselige at det tog lang tid. af mødetiden sit læse. 
og forstå dem, Koo-mødets re.feratcr. er pgså for dårlige. Folk 
opfordres til: Bedre re_fer.at.er >^mere ansvars føl els o_o£ kritik- 
selvkritik i dét kommende__arb_ejde^ UDEN KOO-MØDET VIL NB GÅ I STÅ
Koo-mødet har været meget belaster af små praktiske punkter. Det
te, har gjort at de mere principielle debatter og langsigtede plan
lægning er blevet groft forsømt. Dette er også blevet forsømt
i de. enkelte grupper. Det må rettes.
Vi må stil imod at det er de samme mennesker der repræsenteret 
grupperne på hvert Koo-møde.

Punkt Mundtligt: .oplæg £m_nye_°£ g emile karr_egrupp_er_v_ed__J_esj_
per:
Jesper sts.rtede med at gøre opmærksom på at det meste om emnet . 
stod i FUs beretning o afsnittet om.karrearbejdet. Han mente 
at det i den overståede generalforsamlingsperiode var lykkedes 
os at overhale SaneringsSelskabet.
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Punkt 5a, fortsat:. Dette skal forstå således at der i alle de 
karreer hvor rder .er .en saneringsplan også er en karre-gruppe-, - Dis
se karregrupper er nået op på et stade der umuliggør at Sanerings 
Selskabetkan gennemføre en af de ras beboerfjendske planer .De vil
straks blive mødt med massive protester og presseomtale,-'Sam-..

* • •
tidig har beboerne i en del karreer udarbejdet deres egne alterna
tiver til SaneringsSelskabets planer.
Der er dog enkelte karreer hvor der ikke er sådanne"grupper.—Det 
gælder især karreen.Korsgade- Vævergade- hvor NB tidligere h a r - 
.været med til at støtte en gruppe aktive beboere. Desværre var 
vores kontaltperson ikke stabil nok og arbejdet ophørte. Dette 
må nu ændres- arbejdet i karreen må igen startes, derfor foreslås 
det at der sættes. 4 personer på denné opgave.
Også karreen GriffentfeldtsgaderStengade (Folkets Hus karreen) 
burde have en karregruppe, der kunne skabe orden i den gennem
hullede .karre. At dennekarre er vigtig skyldes også at Karreernes 
Fællesmødes butik ligger i dennekarre. Her må vi altså også arbej 
de henimod at få startet en beboer organisering.
Endelig er der Murergade-Smedegade karreen hvor der ho foregår 
et. større nybyggere, ;I'~denne karre" burde "NB have en gruppe om
kring, .Det bliver dog nok avært at få afsat personer specielt 
til denne opgave netop nu.
Udover disse 3. kairreer, hvor SaneringsSelskabet er ret fremskred
ne, må vi også i nær fremtid få startet helt nye karregrupper. 
Dette er nødvendigt hvis vi skal holde det forspring vi har fået 
gennem den senere tids iherdige arbejde.
Ud fra hvad FU har kunnet opsummere er det følgende g. karreer der 
skal laves.saneringer i først- det er derfor vigtigt at det også 
er.i.disse vi skal i gang:Sulitudevej/Kapelvej Sulitudevej/Grif- 
"fentfeldtsgade - pr. 'Jørgensgadé’/Nørrebrogade - Gartnergade/Grif-
fentfeldtsgade. ‘ ~ ... - - — ... '..-•
Hvem skalsættes på arbejdet i disse karreer, og hvordan skal det 
gøres? NB har efterhånden en hel del erfaringer med karréarbejde, 
derfor skal det nok starte med* at NBs skolingsgruppe afholder en 
møderække hvor man vidergiver disse erfaringer til nye NB akti
vister. En af de vigtigste erfaringer er at arbejdet er for kræ
vende til 1 eller 2 personer, derfbr foreslår FU at der skal sam
mensættes grupper på Lf-5 personer før men får igang med at starte
en karre op. - ..................... - ~ -   '
Det er vigtigt at de grupper kommer til at bestå af nye NB akti
vister sammen, med en enkelt der har prøvet det før. Derved bliver
de konkrete erfaringer spredt til en større flok mennemsker,
Sker dette ikke vil de få folk der har erfaringer i løbet af 
kort tid køre sig selv trætte.



Punkt : M u a d l l £ Q _ m i l £  øgruppen ved Fl^mming^
Gruppen er startet for omkring li måned siden, det var for at 
få en gruppe omkring narkoproblemet at gruppen blev startet. Gen
nem den tid har der vist sig en hel række problemer den skulle 
arbejde med så vi foretrækker at kalde den miljøgruppen.
Gruppen har optaget kontakt med "Handelsstandsforeningen Blågård " 
Denne forening- der i sig selv er en miljømæssig faktor her i fir
kanten - ønskes kontakt og støtte fra NB til forskellige initia
tiver som de påtænker at starte-. De vil bl.a. prøve at få opret-' 
tet boder og gøgl på Blågårds Plads en gang hver -uge.
Udover kontakten med handelsstandsforeningen, vil gruppen også 
sætte eig ind i problematikken og debatten omkring nedtrapnings-' 
muligheder for narkomaner.
Endeligt har gruppen modtaget et brev fra NOAH-Nørrebro hvor NB 
opfordres til at indgå i et samarbejde med; NOAH, Dette samarbej
de skulle bl.a.-foregå omkring trafiksaneringer og udflytning af 
industrier. Denne kontakt vil gruppen også arbejde videre med.

Punkt 5a^f Mundtlig £plég’ Om__modernideringsgruj2pen_'ved__Leif 
Gruppen er endnu ikke starter, men modernisering bliver nu mere 
og mere dagligdag her i firkanten cg derfor må NB også have en 
gruppe til at tage sig af disse problemer.
Udover at gruppen skal støtte karregrupper og enkelte beboere 
ved moderniseringssager'må det vare sn vigtig opgave for grup
pen at sætte nogle rammer for hvordan man skal modernisere her
inde, således at de- oprindelige lejere ikke bliver tvunget til 
at flytte som følge af store huslejestigninger.
Hvilke former for forbedfing/istandsættelse vil man acceptere 
som modernisering?
Vi vil ikke acceptere at almindelig vedligeholdelse, bliver kaldt 
for modernisering- hvilket efterhånden er sket så tit -hverken 
fra private ejeres side eller fra SaneringsSelskabets side. 
Brandsikkerhed og rimelige sanitære forhold,kort sagt en tids
varende bolig, skal fra vores side rejses som et kraw, som be
boerne ikke skal betale for at få. Yderligere forbedring ud over 
hvad man kan kalde for en tidsvarende bolig må beboerne selv have 
indflydelse på.
Endelig .vil gruppen arbejde for at stat og kommune sætter moder
niseringer o gang, således at arbejdsløsheden'kan mindskes og 
istandsættelse gennemføres Uden-ubetalelige huslejestigninger for 
beboerne.
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Peter gav en kort gennemgang af den skoling gruppen havde gennem
ført, efter at han-havde henvist - til- gruppens indlæg i bofetnin- 
gen. ■ 1 ' :
Gruppen havde endnu ikke- så mange erfaringer med hvordan skoling 
kunne køres, men man regnede med at den skolingsrække der foregik 
ville give gruppen nogle retningslinier.
Den skoling der nu c-r igang er opdelt i 5 paralle grupper, der be
skæftiger sig med følgende:
- Nørrebros Beboeraktions opbygning og målsætning.
- Nørrebros historie og udvikling-
- Byplanlægning. r;:
- Sanering og byfornyelse. - .
- Aktionsformer. :U/
Gruppen regner med at være færdig med denni grundskolings række i 
December eller januar. ■'

Punkt Mund_tlig_oplæg_oni akti.ensplanlægning^ved Bjarne^

Aktiongskoling.bg aktionsplanlægning, er et af de områder vi har 
snakket mest om, og gjort mindst ved. Vi er en beboeraktion, og
må derfor i vores arbejdelægge_meget stor vægt.på at fefe:
Aktionstahkegang - situationsvurdering•og aktionsplanlægning.
©g på dette område må vi desværre konstatere et meget stort hul 
i organisationen.. ,t ;oid
Hvad menes med aktionsplanlægning/arbe jds pi anlægning *???
Hermed menes dels at kunne vurdere en situation, dels åt kunne 
bruge sig selv så effektivt som.muligt. Åt man Har et overblik 
over hvem allierede er -og hvem modstanderne er,' og videre hvor- • 
dan modstanderne reagere og hvor stærkt do allierede står. Hvor •' 
hårdt man kan presse sig selv og hinanden, hvordan man skal arbejde 
effektivt i en gruppe, og bl.a. også hvordan man f.eks. gennem 
situationsspil forbereder sig ordentligt til møderne.
Det er noget vi allesammen kunne lære en masse af, fordi vis vi 
virkelig forberedte os ordentligt til de møder vi går til, så 
kunne vi spare 2/3 af tiden- og. få den bobbelte afklaring. 
Aktionsplanlægning skal selvfølgelig også bruges |il at opsumere 
erfaringerhe, såvel gode.som dårlige,: d.v.s. vi skal samle erfa
ringer fra akrionsområdet, således at.vi kan standardisere disse og 
give vores erfaringer videre til andre personer og nrmråder.
Vi må gennem vore.handlinger vise at vi er en beboeraktion, der 
består af aktivister, både over for osselv og de øvrige beboere, 
såvel som overfor kommunen og spekulanterne..

Punkt Mundtligt .op̂ laeg fra skolingsgruppen ved Beter.__



NB' blev dannet omkring byggelegepladsen. Byggeren er på visse om
råder langt foran de andre NB grupper, hvad politisering og akti- . 
Visering af beboere angår. Den er en af NB’s" allervigtigste udad
vendte kintakter. Forældre arbejdet er det vigtigfete, og forældre
ne er fuldt ud klar ovor at arbejdet må køres som et meget bredt. , 
samfundspolitisk1 problem. BA gruppen (Byggerens aktionsgruppe) be
står både af børn,, forældre og medarbejdere, gruppen skal lægge

i ■ -- *linien for-- hvordan byggeren skal køres.
Nan rogner med at kampen om byggelegepladsen, kommer til at foregå 
i. naj, der er nedsat en gruppet til at lægge linierne for forsvaret 
i samarbejde med d&sp, gruppen. - de 3 karreer - hele NB skal være 
på "Barrikaderne” for vores byggelegeplads. •
Byggelegepladsen vil prøve at få et samarbejde igang med Nøbu. . 
Nøbu■ er>en nydannet "forening" der specielt vil beskæftige sig med 
børn og unge på.Nørrebro. Blandt medlemmerne er bl.a. Helge Nielsen 
og Haunstrup Clemmensen. - Denne forening blev dannet nogenlunde p 
samtidig med debatten om. indoktrinering. De vil hjælpe og støtte 
3-egepladser i området, også økonomisk.
En stor del af byggerens arbejde går med-at skaffe flere, børn til 
at -komme .på pladsen - nu er der 60 børn. Østerbro Lilleskole afr? 
holder julefest og overskudet går til vores byggelegepladsen. Bl.a, 
fordi BA gruppen har lavet et intc-rvinw i radioen med direktør 
Jespersen fra børne og ungdomsforsorgen, som Østerbro Lilleskole s 
synes var så rammende at de ville støtte BA gruppen økonomisk, det 
drejer sig om 1.000,00 kr, - 2.000,00 kr.
Nærlegepladserj_ Der er kommet en henvendelse fra borgerrepræsenta
tionen til NB, angående;nærlegepladser i området. Der er nogle 
penge i overskud fra kommunen, ca. 35o,ooo kr,, til oprettelse af 
nærlegepla dser og beboerne skulle.så komme med forslag hertil.
Hvis disse nærlegepladser oprettes., kan det betyde at børnene 
bliver trukket, væk fra byggelegepladsen og endelig at behovdt for 
byggelegepladser falder bort. Dette or nogle ting som må gennem
tænke s nærmere.
Mer. vores-generelle holdning, er selvfølgelig at der mangler både 
små b nærlegepladser og størø byggelegepladser her i "dsn sorte
..forkant”.
.Deor vigtigt at vi i foråret tager en stø»re diskusion mdd alle 
NB''re cm byggelegepladsen, det har jo været sådan at NB blev op
rettet omkring byggelegepladsen, og hvis vi pludselig mister alt 
hvad der hedder børnearbejde i .3, vil det svække os enormt. Der 
er tanker om at dot ny socialcenter evt. kan flyttes over, hvor 
de 3 karreer nu står. i stedet for at bygge det på byggerens om- 
rMp. _ sknl hflve ni don den har behov for...
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En ..af vores vigtigste udadvendte kontakter er vores samarbejde med 
F.K.B. (Fælleskommiteen for Københavns Beboerforeninger) Her afhol
des møde hver 2. ~3« uge« Her har "samarbejde udvalget mod Lyngbyve
jens indførelse været den vigtigste arbejds opgave siden sidste G,F. 
F„K*B* indkalder alle aktive medlemmer at beboerforeninger over hele 
landet til et "boligseminar d. 1. og 2. februar 1975.
Dette vil være en god skoling for alle. At’udveksle erfaringer,•at 
lære nye folk at kende 6sv„ - Det vil foregå ååledes at hver bebo
erforening får et emne at lave oplæg om til gruppediskussioner, og 
det vil så være.denne forenings ansvar at emnet bliver gennemarbej
det. - Disse gruppediskussioner, vil blive det grundlæggende i semi
naret, og gruppernes sammensætning skal være den' samme hele week- en 
den, så- der samtidig kan blive personlige kontakter i det fremtidige 
samarbe j de „ ..
De forskellige oplæg er: ;1. Beboermodsætninger til kommunen. 2, Ejer/ 
lejer forholdet.. 3. Organisering af beboere, i. Struktur'.
Efter Sørens indlæg, fik Bjarne lov til at supplere:
Han henviste til andre vigtige udadvendte kontakter, så som Lejer
bevægelsen, fagbevægelsen, lokalråd, småhandlende og Boligforligets 
fjendtlige "partier".*

Tilmelding til F.K.B, seminar, skal foregå på NB*s kontor, her fore
findes i.også en mappe: der uddyber seminaret yderligere.

Punktj, : Mundtligt oplæg, Qm^Agit^rop^gru^pe^n^ ved Karen.__

NB’s Agit-prop. gruppe skal startes* op' umiddelbart efter G.F*
Gruppens arbejdsområder er nævnt i det skriftlige oplæg,., til G.I.
Hvad skal gruppen arbejde med, hvilke huller i NB’s •arbejde kan 
en sådan gruppe udfylde ? ? ‘ * xr
Angående plakattrykning tilbyder byggeren sig, da de har materialer 
dertil« Gruppen skal planlæggé NB’s 2 års fødselsdag. Gruppen skal 
også være til rådighed for karrégrupperne. - Agit.prop. gruppen 
og- Folkets Hus gruppe må også have mulighed for at samarbejde.

Punkt 5a-q :: Mardtligt oplæg om^dispositioneplangrupp^en^ ved Poul.

Gruppen blev startet ved sidste G.F. Der er 7 personer i gruppen.
Der er i gruppen delte meninger, om, hx^ordan man skal grube spørgs
målet ång/ dispositionsplan an* . . _L;.
Nagle mener at vi skal late‘e& halt færdig alternativ dispositi
onsplan'' til den kommunen hår på bordet. Dette skulle foregå ved 
at NB’ s teknikker© skulle lave den alternative plan der så vidt
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nulig skal tage hensyn/højde for beboernes ønsker. Det ideile vil
le jo være at den H e v  udfærdiget helt af beboerne, men dette kan 
ikke lade sig gøre da der er for lidt tid. -
Andre mener så at beboerne og NB skal stille en række krav til 
planen for området., f.cks. ingen transittrafik -.lav udnyttelses
grad - friarealer m.m. -
Gruppen har ikke kun arbejdet med dispositionsplan, men har også 
støttet forskellige karregrupper og været med i en debat om moder
niseringsområdet, dette or nok et vigtigt arbejdsområde - derfor 
bør gruppen udvides.

Udover__d_e på dagsorden anførte emner, kom der et kort_KE2ffié'tli£^ind
læg om_gru_2pen_der_arbejder med "uorganiseret arbejdskraft^,_ved Skip- 
joor.__ ' ’ *
Dette er en helt nystartet gruppe, der skal undersøge om der er hold 
■i rygterne om at sanerings selskabet benytter uorganiseret arbejds
kraft, og om licitationen ikke foregår offentligt.
Gruppen må hvis det bliver nødvendigt starte samarbejde medfagfor- 
eningene. Lykkes.arbejdet - vil det gige såvel nr. 16 smm hele NB 
og de enkelte karregrupper'et tiltrængt pusterum. Det blev foreslå
et gruppen at de tog kontakt til nogle af vennerne i saneringssele 
skabets bestyrelse - og her forhørte sig hvordan og til hvem sane
ring sselskabetu udliciterer arbejde,

Punkt 5 b : _G r ujope diskussion:_
Herefter blev generalforsamlingen delt op i 9 diskussionsgrupper.
Ved fastsættelse af hvilke af de 11 emner de.enkelte grupper skul
le diskutere, sikrede man. sig, at alle emner blev diskuteret. Endelig 
besluttede man at alle grupperne skulle lave et skriftligt referat 
af deres beslutninger.

Punkt 3  £:_Re fe r a t_fra_gru^p^erne_i_plenum: _
l.n_FU £g_referater£ Den gruppe (gruppe 1) der havde punkfeét, star
tede diskussionen af emnet med at give et mundtligt referat af de
res diskussion: Gruppen fastslog at FIP s. vigtigste opgave var at 
sørge for, gennemførelsen af de beslutninger der blev taget af 
Koo-mødet - samt at Fil skulle virke som en art dekretariat for 
Koo-mødet, Endelig mente gruppen at det var vigtigt at alle be
slutninger angående FU blev skrevet ned, således at retningen 
linierne for FIP s-: arbejde kunne ligge fast.fremover.
Diskussionen kom især til at dreje sig om FIP s kompetance. - Der: 
blev bl.a. fremført en helt konkret kritik af FU for et brev det 
selv. havde åendt til saneringsselskabet - og først bagefter frem- 
lagde dette på Koo-mødet til godkendelse, ;fd d-<nne
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Ud fra bl.a. denne, kritik var der enighed om at FU ikke selvstæn- 
digt kan tage beslutninger, der belaster andre NB rent arbejds
mæssigt end7, dem selv. Ud over dette var der dog bred enighed om at - 
FU skulle fortsætte med de samme beføjelser som det hidtil har haft. 
Det mentes at FU’s mangler i mange tilfælde kunne begrundes i at 
Koo-mødet ikke .hidtil har virket bare nogenlunde tilfredsstillende. 
Diskussionen førte frem til følgende konklussioner angående FU’s 
kompetance/arbejdsområde:
FU er NB’s daglige ledelse, og kan derfor tage beslutningen i has
tesager, Dile FU’s beslutninger skal godkendes på Koo-mødet.
FU’s vigtigste opgave i den kommende generalforsamlingsperiode er 
at styrke Koo-mødet ud-fra de.retningslinier generalforsamlingen ,.K 
har afstukket. Hvilket bl.a, medfører, at FU skød forbedre sine 
referater til Koo-mødet. Det er al-tså̂  en stadfæstelse, at den be- , 
myndigelse som blev givet til FU på generalforsamlingen d. 14. 15. , 
september 1974.
Eneste nye beslutninger var: - At udueligtring af nye opgaver til . 
grupperne ikke kan besluttes af FU udenom Koo-mødet. FU kan alt
så ikke give nye opgaver til NBgrupper,- såvel som FU ikke kan nedlæg 
ge eller oprette nye grupper.. Dette kan kun ske efter beslutning på 
Koo-mødet og/eller generalforsamlingen.

2:„Koordinationsmødet og_referater£
Den gruppe der havde haft emnet, startede debatten med et mundtligt
referat: af deres diskussion: "’V" .... ........
Gruppen foreslog" at Koo-mødet selv, som NB’S. højedte besluttende myn 
dighed sikrede sig at referaterne fra dets møder blev læst i alle 
NB grupper.FOrPuppen -mente, rat FU skulle, forbedre deres referater 
til Koo-mødet, og at alle grupper i NB måtte arbejde henimod at 
få en mere åben holdning til KOo-rpødet - hvilket bl.a. vil sige 
at grupper der har problemer,pikke bare tumler med dem selv, men 
•også fremlægger disse problemer, på Koo-mødet.
Endelig foroslogos det at alle NB grupper vælger en fast repræsen
tant til Koo-mødet - -således at . der på. næstkommende Koo-møde, kan 
laves en fuldstændig liste-over de enkelte gruppers faste repræ
sentanter til, Koo-mødet.
Herudover opfordredes allå .grupper til altid at sende et andet 
gruppemedlem med den faste person, sådan at alle NB’ere kan stif
te bekendskab med Koo-mødet.

»  • • ’■ >

Et-vigtigt problem do.r blev rejst under diskussionen var, at folk 
i NB endnu ikke .rigtigt opfatter, sig som. en del af en organisation. 
Ofte' ser man at folk falder tilbage til at handle som enkelte per
soner uden at.opfatte sig selv, som en del af en større enhed.



Denne holdning må ændres, hvis Koo-mødet skal blive rettet fuldstæn
digt op.
Der var enighed om at man måtte "tvinge" igennem at Koo-mødét vir
keligt bliver, NB’s højes'te besluttende organ.
Der var; også enighed om at et ag de væsentligste fejl der skulle 
rettes', var den dårlige forberedelse af Koo-møderne, såvel fra

t 1 " ' : ' . . [ 027©FU’s side, som fra dé øvrige NBgrupper. Man forslog at alle NB 
grupper, indførte en fast praksis;med*at starte deres møder med ref- 
rat fra Koo-mødet og Fu mødet, samt at man hørte hvorledeé gruppe
repræsentanterne havde, repræsenteret gruppernes holdning under de 
forskellige punkter på Koo-mødet. Samt at grupperne før ethvert 
Koo-møde diskuteie om de har problemer eller emner de vil havå rejst 
på Koo-mødet,;-., Endelig var. der forslag om at Koo-mødet fik ændret 
sit nødetidspunkt fra kl* 1800 til et senere tidspunkt. Det blev 
overgivet til Koo-mødet selv at fastsætte sit mødetidspunkt, samt 
at tage beslutning om hvorvidt man ønsker flere møder end et hver 
lå. dag,...
Angående referater - ' ; 1
Diskutionen om forberedning af referaterne gled næster fuldstæn
dig over i en diskutioh om at lave en NB avis. Der var enighed om 
at NB på et eller andet tidspunkt skulde have en avis, men læn
gere strakte enigheden heller ikke. Der var to holdninger til 
problemet. Den ene gruppe mente at man straks skulle lave en avis 
bl.a. fordi .de ; mente i at en--avis ville forbedre informationen og 
give et vigtigt suplement til referaterne. Den anden gruppe mente 
at en avis først kunne leves når man havde forbedret og styrket 
organisationen- „specielt referaterne. Def blev fremført p.t når 'NB 
og Karreerne endnu ikke havde kunnet finde ud af en så simpel ting 
.som fælles papirindkøb, var tiden nok ikke inde til at belaste de 
administrerende grupper i NB yderligere.
Diskutionen angående en avis slyttede med en afstemning der med et 
spinkelt, flertal besluttede at overlade til Koo-mødet at tage 
initiativ angående en NB avis.
3._Nye_og gamle karregrupncin
Det mundtlige oplæg koncentrerede sig især om den organisatoreske 
side af karrearbejdet, hvor man havde diskuteret følgende ting:

Det er.vigtigt at man hele tiden lægger meget vægt på at in
formere . om, hvad der foregår i karregruppen. Hvis ikke dette bliver 
gjort har erfaringerne vist at det bliver on lille isoleret gruppe 
der kommer til at køre hele karrearbejdet alene.
Det blev også påpeget at det var vigtigt.at man gik ud og fortal
te beboerne, at det nyttede noget, Her kunne man fortælle■hvad der 
er opnået :af andre karregrupper, samt man kunne fortælle om 
SaneringsSelskabets ligegyldige holdning til beboo ne.
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o © 3?GEn anden vigtig ting der blev påpeget var at de NB der er til

knyttet en karregruppe"skal vedblive med at være i gruppen, da 
karrearbejdet er et langsigtet opbyggende arbejde,
Endelig blev det foreslået at ''gamle” karreer var med til at stø
tte nye karreer. Dette kunne rent konkret ske ved at en gammel. 
karre kan invitere beboere fra- en nystartet karre med til nogle 
af deres møder og omvendt. Dette' er med heldprøvet i enkelte til-,
fælde."’ ! ’ n. /:.
Under diskutionen af emnet kom man ind på hvilken struktur man : 
skulle Opbygge i do enkelte karreer.* Her var der bredt .enighed om. 
at' man i alle karreer skulle1 arbe jdb; henimod at have enr repræsen
tant for’ hver opgang(en der; bor 1 opgangen). Da det kan. .tage lang 
tid at få opbygget et sådant opgangssystem,, foreslogs det at man 
startede med at uddelegere kontakten, til de enkelte opgange,■til 
gruppens medlemmer.
Herefter gik man over til at diskutere hvilke nye karreer der. skul 
le ,-tart.es. Der var en del uenighed om prioiteringer, men det blev 
besluttet at ka.rr.een Korsgade/Vævergade skulle have første priori
tet. Det blev overgivet til Karreernes Fællesmøde, Koo-møder, FU 
og Dispositionsgruppen at finde ud af hvornår det var nødvendigt.. 
Desuden iråirtlB det være deres opgave åt finde ud af om der var 
kræfter til det. :
Endelig blev det fastslået a t :arbejdet omkring Karreernes Fælles-, 
møde og Beboerinformationsbutikken også fremover Skal prioriteres 
meget højt.
4. __Mil_j ø g r u p p e n '
Målet med gruppen må være at styrke solidariteten mellem beboerne 
og de småhandlemde, samt at kommeigang med et--arbejde for en posi
tiv løsning af narkoproblemet. Endelig må gruppen være med i alle 
miljøforbedrende aktiviteter i "Den sorte Firkant1'
Der kom en længere diskussion om hvordan man skulle opfatte arbej
det med de småhandlende og herudfra hvad man skulle arbejde hen 
imod. Man nåede frem til en ret bred formulering der lød: Vi må 
opfatte arbejdet med de småhandlende som et enhedsfrontarbejde 
hvor man altså går ind i et samarbejde ud fra de konkrete ting man 
kan blive enige om, og at vi i dette arbejde må forsøge at sikre 
at de initiativer de småhandlende tager også bliver til gavn for 
de øvrige beboere i kvarteret.
Miljøgruppen efterlyste nogle konkrete forslag til hvorledes de 
skulle gribe arbejdet an. Det blev ikke givet noget fuldstændigt 
forslag, det må gruppen altså selv arbejde sig frem til. Det blev 
foreslået at gruppen tog kontakt til narkoeksperterne Tine Bruel 
og Tage Voss. ;J
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Endelig fremførtes det fra gruppens side at den var for lille' til 
at udføre et ordentligt: arbejde. Der opfordredes derfor at der af
sættes nogle NBére til at indgå i Miljøgruppen.

Det mundtlige oplæg der blev givet var et forsøg på at afklare 
hvilke tendenser man kan forvente viser sig indenfor boligsektoren 
indenfor den nærmeste fremtid. Der blev sagt: "med den nuværende 
krise i-det kapitalistiske markedssystem, vil kapitalen uvægerligt 
søge væk fra produktionssektoren, og istedet i højere grad investere 
i jord- og boligsektoren (=man investerer i fast ejendom, hvor pro
fitten er nogenlunde- sikker. )
Den politiske situation i Danmark har medført et næsten totalt stop 
for nybyggeri - derfor"vil investeringerne hovedsagligt blive fore
taget i den gamle boligmasse. En af de mest nærliggende former hvor
under investeringerne i den eksisterende boligmasse kan foregå, er 
ved modernisering af den ældste og dårligste boligmasse. Dette vil 
bl.a, omfatte den største del af "Sorte Firkant".
Især udfra den sidste betragtning er det vigtigt at NB får sin egen 
moderniseringsgruppe. Denne gruppe skal arbejde på at det bliver be
boerne selv der kommer til at bestemme hvormeget de vil have moderni
seret i deres hus.For at dette kan blive et virkeligt slagkraftigt 
krav, må gruppen være i stand til, både at udarbejde.såvel moder
niseringsplaner som financieringsplaner/overslag til disse. Og her 
er det vigtigt at det virkelig bliver den billigste financierings- 
forra der findes frem til, således at det bliver med mindst mulige 
udgifter for beboerne.
Herefter kom man i oplægget ind på forholdet til lejerforeningerne 
(specielt Griffenfeld) man mente at et tæt samarbejde med disse var 
oplagt. Bl.a. skal moderniseringsgruppen gennem sit arbejde opfordre 
beboerne til at melde sig ind i foreningen, samt at lade Griffen
feld "køre" så mange sager som muligt. NBs moderniseringsgruppe 
skal gennem en vedvarende kontakt med "moderniseringsramte", .beboere 
påvise begrænsningerne i udelukkende at gå gennem de parlamentariske 
kanaler. Disse kanaler: huslejenævn-ankenævn-boligretten, har gen
nem deres praksis bevist deres ubrugelighed til for alvor at gøre 
op med spekulationen i boligerne. Gruppen skal gennem afsløringer 
af systemets ubrugelighed, påvise nødvendigheden af at beboerne 
tager sangerne i deres egen hånd. Perspektiverne kunne f.eks. være 
en mobilisering af beboere omkring huslejeboykot o.l., samt på 
lidt længere sigt til kamp mod b:~ lig forliget.
Generalforsamlingen udtrykte sin enighed i nødvendigheden, af en så
dan gruppe. Det blev overladt til koo-mødet at bestemme hvornår grup
pen skulle oprettes.
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£._Skolingj_ _ .
I det mundtlige forslag kom dér flere forskellige forslag til, hvor 
dan man kunne udvide - skolingens aktiviteter i NB,
Der blev bl.a. foreslået:
a. At der oprettedes 8 personers grupper på-tværs af de i+no'rm'ai'én
NB grupper, Disse-'grupper skal bruges til at få snakket sammen om 
problemer man normalt ikke har tid til at få gennemdiskuteret i ' 
det daglige arbejde, .
b. At skilingsgruppen: laver Hfolkemøder" i folkets hus - i første
omgang et om boligforliget. Disse, møder skal ikke kun være fch NB 
.men for al-lo beboere, -[-'v ■ : .
c. At FU skal arrangere nogle sktivis-tmøder, hvor man kan diskute
re forskellige problemer^ som: man ikke': får' tid til at få diskutohet 
ordentligt igennem.i -det daglige arbejde- disse møder er tænkt som 
en art seminarer. . o .
Diskussionen kom især til at dreje sig - om forslag a, ^t alle NBere 
skal ind i en 8 mands, tvæ.rgruppe, Formålet med dette var at få 
skolet alle de nye- NB hurtigt op, saledes at det ikké ; kun-* va-r 
omkring en halv snes personer, der .sad inde med: ål viden; om RB,- 
Mod dette forslag blev der sagt at det simpelt hen ikke var muligt 
at gennemføre i praksis. Der blev stillet et andet forslag som en 
art modforslag', dot lød: Skolingsgruppen afholdor møder eller korte 
møderækker ud fra d.e behov for skoling, som løbende^ måtte- blive "på
peget af KOO-mødet, karreernes fællesmøde eller FU. Det/te siclsj:o 
..forslag blev__enste.mmigt vedtageti • .̂ olv h
Forslaget om 8 personers grupperne blev under en noget rodet afstem
ning først vedtaget, men efter en livlig diskussion trukket tilbage 
af forslagsstillerne - hvorefter forslaget lortfaldt,
Som konklussion kan det siges at der viste sig et.stort og endnu ud
dækket behov for skoling i NB. Og allsb var enige om, at der skal læg
ges mere vægt på skolingen, samt at der skal foregå en skoling på 
flere niveauer - og ikke. som hidtil kun på grundskolingsniveauet.
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7•„Aktionsplanlægning: _
I det mundtlige oplæg blev det foreslået at der oprettedes en; løst 
sammensat aktionsplanlægningsgruppe i NB, - således at der i akutte 
situationer hurtigt kan sammensættes en kompetent gruppe der;har. 
erfaringer fra tidligere, aktioner. - Man så to fprmål med at køre 
aktioner. Den ene var at skabe kendskab til arbejdet for. derigennem 
af opfordre' androg, til..også at- tage:-kampen op, don - anden åt manogen- 
nem aktioner kan få ændret nogle konkrete forhold til det bedre, Dett- 
foresloges at skolingsgruppen skulle lægge aktionsskolingen i faste
re rammer, således at der kun laves en løbendé skoling, også inden
for dette område.



Indholdet af en sådan aktionsskoling skal være at lave situations
spil, hvorigennem alle NBere skal lære at lægge en strategi og tak
tik ud -fra en given situation.
Det blev foreslået, at en eventuel aktionsplanlægningsgruppe kunne • • •sætte sig med og undersøge hvilke erfaringer ddr er gjort med hus
le jestrejker.-'- r . .. ..

å*_Bys£e£ es :_
I det mundtlige oplæg blev det fremført, at bl.a. erfaringerne fra 
byggeren har vist at flere aktiviteter betyder flere børn, og der
med en forøgelse af antallet af aktive ansatte på pladsen betyder 
også flere børn. Det eb et af de centrale problemer på byggeren i 
dag, nemlig at der er masser af børni, men langt fra pædagoger nok.
Og det er da også omkring dette emne en af de mange konflikter med 
kommunen foregår.
Angående kampen for bevarelse af Byggeren:
Der er allerede en gruppe der arbejder med at undersøge de byggep 
planer der ligger for pladsen. Dette arbejde må offentliggøres, og 
cler må laves et samarbejde med Dispositionsplangruppen og Karreernes 
Fællesmøde for at styrke kampen.
Indadvendt organisatorisk vil det være fordelagtigt hvis byggéren var 
repræsenteret både på Koo-mødet og på Karreernes Fællesmøde. Byggeren 
udgår jo på m  gang både en karre og en NB gruppe.
Angående mobilisering af beboerne:
Dej. er vigtigt at forældrearbejdet bliver styrket, der ma afholdes* rl' - .forældremøder, og børnene kunne f.eks. samle underskrifter her i 
kvarteret til støtte for byggeren, dette ville givé mulighed for at 
få diskuteret byggerens situation med et støtre antal beboere, 
Konklussion: NB er i høj grad bygget op omkring byggeren, og den har 
stadig en nøglestilling i det mobliserende arbejde i kvarteret, der
for må alle være med i kampen for pladsen.
Byggeren foreslog skiv at den indkaldte til et aktivistmøde i Fol- 
kets Hus, hvor alle NB kan blive sat grundigt ind i problemerne 
omkring byggeren.
Under punktet blev det vedtaget at NB - byggeren - Karreernes Fæl
lesmøde ( hvis disse indvilgier i at være med) i fællesskab at 
forsøge at afholde en ølejr til sommer.

9 ‘—Uadvendt e_ko ntakterj_
I det mundtlige oplæg foresloges det, angående planlægning af F.N ^ 
s-eminaret d. 1.-2. februar, at NB’s dispositionsgruppen var med i 
det forberedende arbejde angående pplæg til emnet - kommune/beboer0
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At vedligeholdelse&gruppen er med i de forberedende møder angående 
forholdet ejer/lejer og endelig at Søren og Lene der er NB’s faste 
repræsentanter på F.K.B., er med til at skrive oplægget om F.K.B.
Der opfordredes til at man tog samarbejdsanmodningen . fra Noah - Nør
rebro op. Rent praktisk foresloges det, at det blev Miljøgruppen 
der skulle tage kontakten til Noah. 
l-.oj érf o re ni ng e n.
Vi må tilstræbe at udvide samarbejdet med Griffendfeld. Bl,a. således 
at der kan skabes muligheder for at beboerforeninger og lejerfor
eninger kan udtrykke en fælles udadvendt holdning til boligforliget. 
Angående arbejdsløse/fagforenihger.
Det foreslås at vedligeholdelsesgruppen, udfra den viden den besidder 
angående manglende vedligeholdelse her i kvarteret, bruger denne 
viden til at forsøge at finde frem til eventuelle fællesaktionsmu
ligheder mellem NB og de arbejdsløse. Også gruppen .omkring,.uorga
niseret arbejdskraft må hele tiden have samarbejde med de,arbejds
løse og fagforeninger for øje.
Endelig foresloges det at NB bør styrke sit sammenarbejde med Folkets 
Hus, Stengade 30 og Askovgården samt få skabt kontakt.til og,om mu
ligt samarbejde med Gartnergade 15.
Under diskussionen af emnet, foresloges det at alle udadvendte kon
takter koordineres med FU, for at sikre en fast og fælles linie ud
adtil overfor vore mulige samarbejdspartnere. Dette forslag udløste *
en læggere disk, der endte med en beslutning der lød;
Alle_udadyendte kontakter skal_gå igennem koordinationsmødet^og FIL 
(hvilket, reelt siger det samme som det første forslag)

len Kulturgrjuppen:^(Agit-prop-gruppen)_
Det blev stærakfe besluttet at .give gruppen et andet navn, nemlig 
Agit-prop-gruppen.
f- '

1 det mundlige oplæg blev det foreslået at gruppen på kort feigte 
skal arbejde med følgende:
Få samling på sange og trykt en NB-sangbog.
Få samlet en fast NB sang og musikgruppe.
Få kontakt med grupper der har tilknytning til Nørrebro, her bl.a. 
de personer der hver onsdag mødes i Folkets Hus, for at spille sam
men.
Endelig foresloges det at gruppen arrangere NB’s 2 års fødselsdags
fest, der ligger i januar måned. : ,
På lang sigt skal gruppen arbejde på:
Musik, sang og teater. - Evt. 'udgivelse af ny ."Slumstormer L.P.". 
Medvirke i den kulturuge, som en masse forskellige organisationer 
og enkeltpersoner, vil lave her i firkanten engang til foråret.
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At gruppen afholder et fast ugentligt åben øveaften, enten i Fol
kets Hus eller i Stengade 30. således at NB°r° og andre kan komme 
til disse og være sammen under mere afslappede forhold.
De:t blev under 'diskussionen foreslået at Agit-prop-gruppen tog kon
takt med Folkets Hus - gruppen. ;

-In. Oi£P£s£^i0S s£-^nårHP£eI3::_.
Det blev ved on afstemning vedtaget at lade diskussionen angående 
denne gruppe overgå til -Koo-mødet.

Punkt 5. d.- Opsamling QS_fasjtlæg£eisa a^nødvendig^ arbejdsopgaverj_ 

Også dette punkt blev overført-til: KOO-mødet.
Det vil sige at" NB-grupperne og dermed deres repræsentanter på K00- 
mødet må gennemgåse, diskutere og stille KpMygMMlY forslag til hvil
ke arbejdsopgaver der skal udføres, og hvilke personer der skal ud
føre dem. (Forslagene og diskussionerne or at finde hof i- refera
tet under punkgerne 5a og 5c...

-29- ’*

Punkt 6.__-_Fastlæg£else sf_næsje_generalforsiamlingp
Man vedtog at næste ordinære generalforsamling- for NB skal afholdes
i week-enden d. 19. -• 20. april 1975......

Punkt 7.p- Val|yaf FU^og punkt -3ci_ valg_nf kassere;__
Følgende blev opstillet til FN.'Mogens C. - Lene - Bente - Bjarne - 
Ulla - Mashtin - Susser - Søren og Leif.
De nye opstillede.præsenterede sig:
IJllap Har været medlem af vedligeholdelsesgruppen fra dennes start, 
er med i butiksgruppen, der passer Beboerlnformationsbutikken i 
Pr., Jørgonsgado, Har været med i NB-siden engang i maj 197A, da hun 
sammen med slumotormergruppenH rykkede ind i Blågårdsgade 16. 
Sugserg Har været med på "Slumstormertuneen" lige fra Fredensgården, 
arbejder i Blågårdsgade/Wesselsgade karreegruppen.
Søpen: __ Kom ind i arbejdet gennem Boliggruppen. Var med. fra starten 
i Blågårdsgade 1£, har. været løst tilknyttet byggeren og endelig væ
ret NB repræsentant fil F.K.B. siden september 197å.
Lejfp Var med i aktionen omkring,. Bangertsgade 2, Arbejder i Disposi
tionsplangruppen. Han er uddanne! indenfor byplanlægning. Og ende
lig har han været medlem af Nansensgade Beboerforening.
1 øvrigt .udtrykte alle nye opstillede en tvivl om de ville være istand 
til at, klare FU arbejdet. De var. dog alle enige om det possitive' i 
at der skete, en udskiftning, i. FN, -og at denne ̂ udskiftning -samtidig 
måtte betyde en ændring i positiv retning i forhold til.det afgående 
FN. der jo, som det, var blevet kendt for alle, Havde kørt for stærkt.



Da en af de opstillåde ikke var til stede (Leif), kom der en diskus
sion af, hvorvidt man kan indvælge en person, der ikke er tilstede 
under punktet, hvor valget skal foregå.
Dette forte tid en „.afstemning hvor man besluttede: Man kan ikke
vælge en person til FU på generalforsamlingen når denne ikke er til
stede.
Herefter ble# det besluttet at valget af Leif skulle tages .op på 
næst kommende KOO-mø de (Her blev han. valgt., ind i FU)
Alle øvrige opstillede til FU blev.valgt. Dog blev Martin kun valgt 
for perioden fra generalforsamlingen og til og med 1. februar 1975. 
Medens. Søren ble# valgt .for perioden fra. 1. februar. 19'75 cj?, til cg 
med næste generalforsamling d. 20.-19- april 1975...
Herefter gik man over til valg af kassere. - Her blev Alex -opstillet 
Og valgt* ■■ vp..; \  - ..[r  _ k  ,;x . . i,. ,

..Punkt 8._-_Kritik afrag£neralforsamling_en_^ .
Der var mange der ønskede at rejse kritik af generalforsamlingens 
forløb. Kritikken gik hovedsagelig på at der var blevet diskuteret 
for mange detaljer. - Hvorfor det fra fleres side blev foreslået at 
do enkelte grupper, gennem-diskussion af oplæg. o.1.-mødte mere for
beredte til de kommende generalforsamlinger. De øvrige: kritikpunkter 
vil vi referere ved at gengive (uden ændringer) en skriftlig kritik 
som er skrevet;af en af deltagerne på generalforsamlingen, og som 
iøvrigt også .blev læst_op under punktet.

Kritik_af general f o r s a m l i n g e n ■ - " ' - O - f
Jeg synes ikke vi har formået'-at strukturere debatten ordentligt.
Der har manglet en klar opdeling H  i debat og stillingtagen til for
slag om hvordan vi kommen videre. Alt for-ofte har der været tvivl 
i forsamlingen om hvorvidt talerlisten var åben eller lukket.Den 
er for ofte blevet lukket inden et punkt var uddebatteret, sådan at 
man var nødt til at åbne den igen. Når dirigenterne ikke cr så sakrp- 
pe at de kan overskue proceduren, må de lave afstemning om det når 
talerlisten lukkes. Det meste af debattch har gået ud på at infor
mere om hvad der egentlig laves igrupperne og karreerne, men også 
denne informering har væfet meget ustruktureret, og for ofte er den 
mundet ud i at oplyse om detaljer. Jeg mener-ikke at det er.general
forsamlingens funktion at sørge for denne information, men håber at 
flere aktivister nu har fået lidt af det overblik over organisatio
nen Som vi er mange der mangler for at kunne deltage i debatten.
Vi kunne have hørt gruppernes oplæg og -diskuteret dem før vi behand
lede FU’s beretning^ da dette ville have givet flere af os forudsæt
ninger for at deltage i beretnings- diskussionen. Det meste a g lør
dagens debat var præget af at kun nogle få ud afer FU~medlemmerne 
havde de fornødne overblik til at deltage i diskussionen.
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FU burde faktisk have kunnet overskue at debatten skulle have været 
ført i omvendt rækkefølge, for at få flere med i debatten lige fra 
starten.
Generalforsamlingen har vist at der er et stort behov for at flere 
bliver trænet i at dirigere store møder. Det var helt grelt da vi 
brugte over 2 timer til at diskutere regnskabet i går. Især da det 
meget hurtigt kunne konstateres at regnskabet absulut ikke kunne 
godkendes som det forelå. Med alle de emner der var behov for at 
få behandlet burde dirigenterne have afskåret denne debat meget 
hurtigere. Når helt uerfarne dirigenter sættes til at dirigere ge
neralforsamlingen må der altid sidde en mere erfaren dirigent ved 
siden af.
Tidsrammerne for søndagen har været urealistiske. Man kunne vel sig 
sig selv, at de enkelte grupper umuligt kunne femlægge deres udvik
ling (selv ikke kort) på en time. Når tidsrammerne er urealistiske 
bliver diskussionen så hektisk og forjaget at alt for få tøf- sige 
noget.
Jeg vil meget håbe at FU ved forberedelsen af næste generalforsam
ling vil tænke på denne kritik. Tilde,

Punkt 9 . Afslutnin£:_
Efter at have aftalt hvem der skulle blive og rydde op, blev gene
ralforsamlingen erklæret afsluttet..............


