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Referat af UB's generalforsamling d. 4~§- oktober 1975«
1. ¥AIg Af DIRIGENTER OG REFERAMTER;

Peter H, Leif, JesperSusser, Søren, Jan, Freddie., og Mogens-S, blev 
valgt, som dirigenter og referanter,

2. QOPKEMDELSE AF FORRETNINGSORDEN OG dagsorden. ............
Forretningsorden og dagsorden blev vedtaget uden bemærkninger.
Under punktet blev-der læst en hilsen op fra DKP- Nørrebro,Blågård/ Centrum 
Afdeling. DBrefter blev det meddelt at Brumleby havde sejret,da Ungbo havde 
givet sigfor deres krav' Torsdag d. 2/l0

3. ffiCKETNING. ■
Debatten startede med en mudtlig supplering fra FU's side.
Angående karreårbejdets Iberetningen er der ikke nogen tydelig forkiaring 
på, hvad NR har gjort forkert-i<sit.karrearbejde. Der ikke'noget enkelt svar 
på dette problem, men der er dog en række ting, som vi har erfaring forindvirker 
på vort karrearbejde,
NRhhar såvel i'denne période som i den forrige'ligget i en oftest heftig intern 
diskussion. Der.har givet.som resultat, at NBére ude i karrerene ikke har fået 
den nødvendige rygstøtte, som.organisationen skal give.
NBhar i det sidste halve år sat tempoet meget op, både hvad angår at løse do- 
opgaver vi igennem lang‘tid hår'stillet'os"selv, men tempoet er også stegeti vor 
inddragen af helt nye opgaver„Den,måde, dette er sket på, har of testværet meget 
dårligtplanlagt, og når tempoet samtidig har været skruet op, er det klart, at 
NBsom organisation fjerner sig fra de konkrete problemer og arbejdsopgaver,som 
de enkelte karregrupper arbejder med. Dette har ogsåmedført., at NBerne har haft 
nok at gøre med at følge med i den interne diskussion i NB - og de har derfor 
ikke haft mulighed for at koncentrere sig om arbejdet i kax’reerne.
De NB-grupper, der er oprettet som koordinerings-og støttegrupper for de enkelte 
karregrupper, har ikke været dygtig© nok til at holde tæt kontakt med de gamle 
karregrupper, de er endnu ikke blevet "indpiskere"! karrearbejdet,
Udover karreerne blev der kommenteret 2 andre punkters
Angående socialcentre, har kommunen lavet en"løsning" på kun 2 socialcentre, 
nemlig bibeholdelse af det gamle center i Ravnsborggade og oprettelse af et nyt 
i Gartnergade 15« Disse 2 skal dække næsten hele Indre Nørrebro, bortset fra 
Sjællandsgade kvarteret, som får socialcenter et eller andet sted langt ude på 
Østerbro. Det er meget dårligt og skrabet løsning, det eneste gode, der er i 
forslaget, er at Slotsgadehus hermed er droppet.
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DISKUSSION AF BEEEI 1HG

Diskussionen blev taget punkt for punkt, efter hovedafsnittene i beretningen, 
KA.EBEAEBEÆDETs Der blev rejst kritikaf, at det var for lidtder stod om karreer- 
nei beretningen,man manglede et helhedsbillede af karreernes hidtidige arbejde 
og nuværende situation.Samtidig blev det foreslået, at karrerne selv skrev op
lægget til de kommende generalforsamlinger.
Det blev besluttet, at nogle af folkene fra karreerne skulle lave et oplæg til 
diskussionen af det fremtidige karrearbejde. Punktet om karrearbejdet blev indied 
ledt med et mundtligt oplæg, som beboere fra karreerne havde lavet i frokost
pausen. Oplægget drejede sig om hvordan KEL kunne støtte karrearbejdet, og om 
hvordan karrearbejdet skulle køre.

£YaTERETS UDVIKLINGj
Byggereng Der blev rejst et spørgsmål aangående forældre arbejdet på Byggeren- 
Der blev svaret, at det kan samlignes med aktivitets niveauet i karreerne. 
Derudover blev Byggerens funktion som reserve kontor diskureret.
Slotsgadehus og socialcentre; der blev rejst kritik af oplægget for at give 
udtryk for en selvovervudering og en total mangel på forståelse af organisa
tionens nødvendighed. Konklusionen blev, at slotsgadeshus sejren, skal ses i 
sammenhæng med hele NB's organisation og alle de andre områderNB køre på, og d 
der var almindelig enighed, om at det er herudfra, man kan forklare Slotsgade
hus sejren. Derefter var der spørgsmålet om NB skulle overlade til social
arbejderne at køre hele det politiske pres omkring socialcentre, men der blev 
enighed om, at NB og socilarbejdeme i fællesskab skulle presse på for at få 
socialcentre.
Boligforligets Herunder blev det meddelt, at Lejerforeningen Griffefeldt i 
perioden har haft en medlemsfremgang på ca. 600 medlemmer.'

Smedegade aktionens Angående de 5 lejligheder vi befriede, ligger det nu fast, 
at 2 af lejlighederne skal NB have, 21ejligheder er parat til genhusning gen
nem saneringsselskabet, medens der stadig er usikkerhed omkring den 5dte lej 
lighed. Derefter var der en diskussion af Smedegade aktionen og parolerne for 
denne, om hvor hemmeligt/ offentligt NB skal vøre med sine aktioner. Der kom 
en kritik af EU for, at det politiske indhold- herunder parolerne til aktion
en - ikke har været ude til diskussion i organisationen før aktionen løb af 
stablen. Samtidig kom det frem, at MJ allerede har sikret, at dette ikke sker 
i fremtidige aktioner.
Udadvendte kontakter og arbejdes Det blev nævnt, at kontakten mellem Eælles- 
komiteen af københavenske beboerforeninger og NB i denne periode har virket 
tilfredsstillende.
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NB. INDADTIL s.' ..........

Her Blev det nævnt, at noget af det vigtigste, der skete i periodenoverhovedet} 
er at NB er kommet til at fungere som en organisation, hvor de for. skellige led 
i organisationen fungere. Koo-mødet, MJ og grupperne fungerer, og kommunikatio
nsvejene og Beslutningsvejene, der er Besluttet-, fungerer, derudoverBlev det 
nævnt,at der eksistere en sygeplejegruppe, der har tilknytning til NB, og som i 
i løbet af efteråret vil fremkomme med en rapport Bl. a, omhandlende småbørns- 
dødeligheden her på Nørrebro.

KONKLUSION!„

Angående den korte omtale af den nuværende krise Blev åer givet følgende uddyb
ning0 Det, der kendetegner denne krise, er, at det er en produktionskrise, dvs, 
der Bliver ikke investeret særligt meget iden produktive sektor,da det er svært 
at hente profitten hjem her - det er svært at få afsat sine varero og dermed 
at hente profitten hjem på den varer, man proucerer. Det det så sker, når man 
laver f. eks, det sidste boligforlig, det er, at man sikrer en til
fredsstillende profit på et andet område.
Investerer man idag i Boligområdet, er man sikret en tilfredsstillende høj 
profit, Det er klart, at kapitalejerne vil investere i en sektor,hvor han er 
sikker på at kunne hente profitten hjem, og når det er tilfældet i bolig
sektoren - specielt ved investering i den gamle Boligmasse - ja så trækkes den 
overskydende kapital, der findes i landet, som er mulig at Investere, væk fæa 
den produktive sektor og over i den uproduktive sektor, som er den gamle Bolig
masse.
Ber Blev rejst spørgsmålangående samarbejde med de arbejdsløses Bette sam
arbejde går godt, vi har både kontakt til Jord-og betonarbejdernes- og Murernes
arbejdsløshedsudvalg, samt til det centrale arbejdsløshed&udvalgo omkring kon
krete aktioner,
Det blev understreget, at vi skal styrke vort samarbejdemed de andre beboer
foreninger i FKB.
Endelig var der en diskussion om Muregade byggeriet, hvot det blev kritiseret, 
at NB ikke tidligere var gået ind i debatten om byggeriet. Hertil blev det 
svaret, at byggeriet og herunder udnyttelsesgradenfor det, allerede var fast
lagt før NB blev oprettet, samt at vi ikke tidligere har set os i stand til at 
afse folk til arbejdet, endelig blev det nævnt, at NB har været med til at få 
pressetden regel igennem at udnyttelsesgraden fremover ikke må overstige l,o 
her i Eirkanten.
Hvilket sikrer at vi ikke får et nyt^Muregade" byggeri.

I beretningen står der forskellige ting, der foregriber, hvad vi skal arbejde 
med i don kommende periode, disse ting vlle blive beslutninger i og med god
kendelsen af beretningen, de blev derfor læst op punkt for punkt.
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lafsnittet om
I AFSNITTET OM KARREARBEJDET ?
Vi skal fortsætte kampen for få saneringsselskabettil at deres vedligeholdelses- 
’pligt.
Vi skal tage spørgsmålet om anvendelse af de ryddede grunde i Slotsgade/Stengade 
karreen op til diskussion i NB.
Butiksgruppen i Beboerinformationen skal styrkes, og de praktiske ting skal 
bringes til at fungere bedre.
Flere af vedligeholdelsesgruppen og modemi s eringsgiruppens medlemmer skal drages 
ind i arbejdet omkring butikken.

I afsnittet om kvarterets udviklings
Saneringsplanerne er blevet bedre, bl.a. har man opgivet totalsaneringerne.
Nu laver saneringsselskabet udhulende saneringer,,som vi i princippet kan være en 
enige i. Der er dog stadig nogle uoverenstemmelser mellem saneringsselskabets 
planer og beboernes ønsker.
Vi skal stadig presse saneringsselskabet med hensyn til saneringsplaner, gen
husning, nedrivningaf tomme ejendomme og gårdanlæg.
Vi skal arbejde på at afsløre de økonomiske og politiske kræfter, der styrer 
udviklingen i kva rteret, mobilisere kvarteret til modstand, og arbejde hen 
mod det mål,at det er beboerne der styrer udviklingeni kvarteret.
Vi skal tilrettelægge en kampagne for at få den gennemkørende trafik ud af 
kvarteret, og få startet en debat om trafiksanering.

I AFSNITTET OM BOLIGFORLIGET*
Vi skal lægge mange kræfter i arbejdet i Nørrebrobevægelsen Mod Boligforliget,
Vi skal ruste os til kamp om den næste boligløsning, s om skal laves om 4 år.
Vi skal afsløre og bekæmp© det frie boligmarked med alle kræfter.
Vi skal gennem Nørrebrobevægelsen støtte kvartertes småhandlende.

I AFSNITTET OM UDADVENDTE KONTAKTER OG ARBEJDE?
Vi skal sørge for, at politiker møderne i Stengade JO kommer igang igen.

I AFSNITTET IKKE GENNEMFØRTE BESLUTNINGER*
Vi skal lave faste retningslinjerfor det foredrag, NB's folk i foredragsgruppen 
holder ude omkring.
Vi skal lave en opfølgningspjecetil " Sanering og Spekulation går hånd ihånd."o

I AFSNITTET OM PRESSEN?
Vi skal tage pressekoordineringenop igen, og finde en effektiv løsning.
I AFSNITTET OM BE INDADTIL?
Vi skal huske at basere vor skoling på, at tilgangenaf nye medlemmer er stor i 
sommerperioden.Vi skal stadig forbedre vore referater. Alt b l w  vedtaget.
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ØKONOMI

Kasseren fremlagde regnskabet,
Derblev fremført følgende kritik af regnskabets
Regnskabet giver ikke et helt klart billede af, hvad detkoster at køre NB, 
F. eks. er telefonudgifterne i det foreliggende regnskabmindre end telefon
udgifterne - det skyldes, at hvor mange der skylder kontingent.

Generalforsamlingen vedtog følgendes
På hver generalforsamling i NB skal kasseren afleveres

1. Et revideret regnskabangående driften, der indeholder indtægter og udgifter 
næremre specificeret - f.eks, hvad enklete aktioner har kostet

2. En revideret status indeholdende aktiver og passiver- dvs. hvad NB skylder og 
har tilgode,

3. Forslag til budget - dvs, hvad man regner med at have af udgifter og indtægter 
i den kommende periode.

Kontorgruppen og revisorerne har ansvaret for, at denne beslutning bliver 
gennemført.Berefter godkendtes det fremlagte regnskabfor den forløbne periode, 
Alex L, blev genvalgt som kasserer Christian J. blev genvalgt og Ebbe nyvalgt
som revisorer
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Karreernes oplæg. .

Karreernes Fællesmøde skal styrked. Karreernes Fællesmøde skal være med planlægsin 
ningen af beboermøder, som NB tager intiativ til , så arbejdskrafterne bliver 
udnyttet på den bedste måde, og det .skal være med til planlægningen fra starten 
af nye karrer, så de gamles karreers erfaringer bliver givet videre,
NB's grupper skal een efter een kornns til Karreernes Fællesmødefor at fortælle 
om deres arbejde, så karreerne ka n få mere at vide om,hvad NB egentlig laver.
NB skal*støtte arbejdet i butikken mere, så de kan komme til fungere som kxmxxe 
service organfor karregrupperne. Bl.a.skal NB sørge fof,- at Nyeste Beretninger 
altid kommer ned i butikken,

De NBere, som kommer ud i karregrupperne, skal arbejde på karreernes præmisser.
En af måderne dette kan sikres på, er. at gamle karrefolk kommer til deltags i 
karreskolingen, så det er karrernes erfarrin^er,der gives videre.
Nogjle af de vigtigste opgaver, karregrupperne står overfor iden kommende periode, 
er de huslejeforhøjelser, som er kommet og vil komme, det drejer sig både om b* 
boligfotligets almindelig huslejeforhøjelsefr og om saneringsselskabets husleje- 
fophøjelser.
Gårdplanerne skal presses ip=>“-nemr hvis nedrivningerne ikke er sket, skal der 
presses på for at få ååvet gårdrydninger.
Saneringsselskabet skal presses til at genhuse ejendom for ejendom. Det ville være 
godt, hviå der blev lavet et blad for hele den sorte firkant, hvis det ikke kan 
ske ,skal der ihveftfald ske koordinering mellem karrebladene,
Krreen Tømmergade/ Ewaldsgade : skal States op, fo,rdi der lige har kørt en aktion 
i karreen, og den har store moderniseringsproblemer.

Efter dette oplæg begyndte gruppearbejdet. På baggrund af gruppereferaterne 
lavede dirigenterne et oplæg, som blev læst op søndag formiddag.

Generalforsamlingens konklusion på oplægget og den efter følgende diskussion 
blev "følgende arbejdprogram for karrearbejdet.
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Arbejdsprogram for karrearbejdet.

Generalforsamlingen foretog følgende priorrteringaf, hvor kræfterne skulle sættes 
ind i karrearbejdet,

.
1. Først og fremmest skal de gamle karreer styrkes,

Wesselsg^dekarreen. Kirkekarreen, Tømmergadekarreen, Vævergadekarreen/ 
Tjørnegadekarreen og Blågårdsplads/Korsgadekarreen må siges at køre,men de skal h 
have støtte fra vedligeholdelsesgruppen og moderniseringsgruppen, 

2,Vævergade/Korsgaekarreen skal have 3 personer.
Praterkarreen skal have 2 personer,

3. Solitudekarreenskal startes op, tildette skal der yderlig bruges 3 personer,

4. Folkets Hus karreen skal startes op, Folkets Hus- gruppen og Prins Jørgensgade 7 
skaffer de 4 personer, der skal til,

5. Tømmergade/Ewaldsgadeskal startes op af 4 personer fra 4 personer fra Smedegade9.

6. I Todesgadekarreen skal vedligéholdelsesgruppen tage intiativ til, at der startes
vedligeholdelsessager, den -.skal støttes af de NBere, der bor i karreen,

\
7. STengade/Slotsgadekarreener snart ryddet, Del? henvises til Karreernes Fælles

møde at tage sig af udnyttelsen af grunden.

Karrerile priorteres i nævhte rækkefølge. Opstår der i en karfe en speciel 
situation, må Karreernes Fællesmøde tage stilling til, hvad der skal ske.
DBr skal frigøres 16 NBere til karrearbejdet. Det skal først og være gamle 
NB ere, der går over i karrearbejdet. Basisgrupperne skal diskutere, hvilke 
kammerater, der skal frigøres til karrearbejdet. Til afløsning af dem skal der 
indsluses nye folk ind i basisgrupprene, og de nye kan på den måde få skoling i 
NB's arbejde og i det hele taget få større tilknytning til NB end ved direkte 
overgang en karregruppe uden at være medlem af rn basisgiruppe.

De NBere, der skal bruges i karreerne, skal lægge ud med ka rreskoling, som 
skolingsgruppen er ansvarlig for at gennemføre. Nye NBere kangå ind i karre
arbejdet, men de skal samtidig være i en NB basisgruppe, og de skal først gen
nemgå karreskolingen,

De NBere,som går ind i karregruppeme, skal være klar over, at det er en lange 
sigtet arbejdsopgave, og at de skal prioritere over andet NB arbejde.
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Det er nødvendigt at HEeme i karregruppeme arbejder på karreernes betingelser 
og i ders tempo, ogat NBeme hele tiden forstår at trække de andre beboer ind 
i arbejdet, NBeme skal arbejde for, at det bliver andre beboer, der kommer 
til at repræsentere karreen på Karreernes Fællesmøde.

Iden kommende periodebliver karrearbejdet prioriteret højest, det betyder ikke, 
at NB skal sætte tempoet ned, det skal selvfølgeligt sættes op, men det skal ske 
på den måde, at NB's arbejde kommer til at blive en større støtte til karre- 
rg gruppernes arbejde.

Det strukturproblem, der kan opstå, når mange NBere går fra en basisgruppe 
over. til en karregruppe, og derved kan miste den direkte tilknytning til NB, 
skal løses af Koordnationsmødet.

De arbejdsopgaver, der blev nævnt, som de væsentligstefor karrearbejdet var 
følgende.
At få gennemført alternative saneringsplanerudarbejdet efter beboernes inreses- 
ser -at kæmpe for en forbedret genhusningspraksis og i den forbindelse at få 
indført tidsplaner for saneringernes gennemførsel - at kæmpe for forbedret 
vedligeholdelse og brandsikring- at få gennemført moderniseringer, som de nu
værende beboere kan betale - at få gennemført gårdanlægget i de udhulede 
karreer og få lavet gårdrydninger i de andre karreer - at bekæmpede private 
ejeres og saneringsselskabets huslejestigninger og i den forbindelse få valgt 
beboerrepræsentanter i ejendommene,så de senere kanovergå til at blive opgangs
repræsentanter i karreen - derudover skal åer arbejdes med trafikproblemerne, 
institutionsforhold og friarealforholdene.
Et af de væsenligste problemer bliver sikkert dannelsen af karrelejerforeninger, 
et arbejde som NB kraftigt vil støtte, når en karregrupppe tager et intiativ 
til at danne en karrelejerforening.

Anvendelsen af de ryddede grunde ide tre karreer omkring Blågårdsplads.

Generalforsamlingenvedtog følgende om anvendelseh af de ryddede gruh.de,

De reddede grunde skal beplantes og indrettes til brug for kvarterets beboer. 
Der skal tages kontakt til kvarterets institutioner for at finde ud af,om de 
hat brug for en del af arealet.
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I B lågårds Plads/ Korsgade karreenskal vi arbejde gor, at de bedste af ejen
dommene bevare'snogle år fremover.

NB. skal undersøge om der er behov for den skole, som ifølge disposionsplanen 
skal ligge på grundene, NBs forslag til anvendelsen af grundene på længere 
sigt skal laves på følgende måde . NBs disp- og miljøgruppe indsamler oplys
ninger og matriale, og lægger op til en diskussion i karreerne.Det skal være op 
til karreerne og Karreernes Fællesmøde at finde ud af, hvad de ønsker grundene 
skal anvendes til.
Disp- og miljøgruppen yder karremeden støtte, de har brug for dertil. 

Københavns nye forfatning.

Idet skriftlige oplæg til generalforsamlingen var det nævnt, atman i Københavns 
kommune er ved at udarbejde en ny forfatning. OmNB's stilling til dette vedtog 
generalforsamlingen.

Idenne periode må vi diskutere og afgøre om Københavns nye forfatning er en 
opgave NB skal tage op.



BOLIGFORLIGET

Huslejestigninger

Vi må fortsætte arbejdet i butikken, med at hjælpe foåhk som henvender sig med 
huslejestigninger og sørge for at der bliver protesteret, så sagerne kommer for h 
huslejenævnet.
Og vi må følge huslejenævnets behandling af sagerne. Hvis derikke sker en 
væsentlig nedsættelse af de huslejestigninger, som ejerne har varslet,må vi 
bringe sagerne offentligt frem. Vi må kræve, at Helge Nielsen holder de løfter, 
han gavpå det sidste offentlige møde i Nørrebrobevægelsen Mod Boligforliget.
Her lovede han bl, a,, at hvis huslejenævnsne ikke tager hensyn til lejlighed
ernes værdi, når de fastsætter huslejen, vilxfesliga±s± vil boligministeriet 
lave nogle klare regler, hvorefter de skal gøre det,Og det må betyde, at 
huslejestigningeme på Nørrebro bliver begrænset- for lejlighedernes væafcdi 
er ikke stor, efter forsømmelser fra ejernes side i årtier.

Hvisder skal køres sager omkring disse spørgsmål, i ankenævnene og boligretten, 
må det ske igennem lejerforeningerne. Men NB kan indsamle oplysninger og 
argumenter og give dem videre til lejerforeningerne, og vi kan hjælpe dem med 
at finde sager,der kan køres som prøvesager.

Når behandlingen af huslejestigningerne er afsluttet, må viundersøge, hvor store 
de faktiske huslejestigninger blev i firkanten. Vi må hele tiden ajourføre 
vores status over boligforligets konsekvenser i firkanten, og ud fra disse og 
andre oplysninger må vi tilrettelægge kampagner mod fremtidige husleje
stigninger - vi kan jo vente en ny bølge af huslejestigninger allerede fra 
1. april 76.

ET specielt problem er de huslejestigninger, som saneringsselskabet vil kræve 
fra 1. januar 76, Vi må forberede på at afvise disse huslejestigninger.
Ingen af saneringsselskabets ejendomme er i on syand, der kan berréttige til taxi 
huslejestigninger. Og Huslejestigninger nu vil jo begrænse mulighedemefor 
senere forbedringer og moderniseringer i ejendommene.
NB skal køre en kampagne imod huslejestigningerne. Og samtidig samarbejde 
med karreerne ideres arbejde imod huslojstigningerne.
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Vedligeholdelse

Eftersom vedligeholdelsesbesmmelserne er overført uændret til de nye bolig- 
lov©, må NB's arbejde omkring vedligeholdelse også fortsætte som hidtil.
Vi må dels kræve, at ejerne opfylder vedligeholdelsesbestemmelserne,dels demosh 
strere, at disse vedligeholdelsesbestemmelser e± helt utilstrækkelige.

Beboerdemokrati

Vimå igang med at gøre os erfaringer med hensyn til det ”beboerdemokrati" 
som kan etableres efter den nye lejelov. Vi må lære at udnytte de muligheder, 
der ligger i det - gg bl. a. bygge påerfaringeme fra beboerforeningen 
" Birkesvinget ”, som er med i NørrebrobevægelsenMod Boligforliget.

Og vimå i praksis afslører de mange og store svagheder i lejelovens 
"beboerdemokrati "

Når der skal oprettes "beboerdemokrati", er blandt andet vigtigt, at der liges 
ger nogle ummiddlbare opgaver for de-valgte beboerrepræsentanter. Det gør der 
efter nytår, når husejerne skal gøre deres ejendoms- regnskaber op. Så kan 
beboerrepræsentanterne bruge deres ret til at se regnskaberne, og de kan kon
trollere, om ejerne virkelik har brugt de penge, som de har krævet ind i 
huslejestigninger. Samtidig kan beboerrepræsentanterne gøre sig klar til at 
imødegå de nye huslejestigninger, som ejerne vil kræve fra 1. april J6.

Nørrebrobevægelsen mod Boligforliget

Her må NB fortsætte og styrkesin indsats. De arbejdsopgaver, som Nørrebro
bevægelsen hartaget op, er beskrevet i PIP s beretning.

Perspektiverne i arbejdet mod boligforliget

DETer vigtigt , at NB klarer sine arbejdsopgaver i kampen mod boligforliget. 
Mensamtidigskal der ska en mobilisering af lejerne, til forsvar imod de 
over greb fra husejerne, som de nye boliglove åbner mulighed, for.
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Og mobiliseringen må følges op af en organisering.
Lejelovens "beboerdemokrati" kan bruges som et første skridt 
på vejen, men vil hurtigt vise utilstrækkeligt.
Ler må ske en organisering karrevis - i karregrupper eller i 
karrk- lejerforeninger.
Arbejdet i karreerne må indgå i den organiserede lejerbevægelse.

En stærk og aktiv lejerbevægelse er nødvendig, hvis vi skal 
undgå et endnu værre boligforlig, når det nuværende boligfor
lig udløber om 3-4 år. Ler er indtil nu lavet to boligforlig 
- i 1966 og i 1974 - som ensidigt har været til ejernes fordel. 
Begge gange har man søgt at arbejde sig hen mod det '"frie bo
ligmarked", som vil blive et paradis for boligspekulanter, 
med evige jagtmarker og fri jagt på lejerne. For lejerne vil 
det derimod blive et lovløst helvede.

Let er på høje tid, at der bliver lavet en boligløsning, som 
er til lejernes fordel. Og den første forudsætning, herfor er, 
at lejerbevægelsen bliver langt stærkere og mere aktiv, end 
den er idag. . .
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CRGMI SERING AF NB1 s AKBrlJDE OMKRING BOLIGFOFLIGET

Det er vigtigt, at vi fortsat dækker de forskellige arbejds
områder - både arbejdet inden for boligforligets rammer (mod 
huslejestigningerne, for vedligeholdelse, "beboerdemokrati") 
og arbejdet mod boligforliget og for en boligpolitik til le
jernes fordel.

Butiksgruppen styrkes betydeligt. Den skal holde fa^te møder, 
'Vedligeholdelsesgruppen og moderniseringsgruppen SKAL have fas
te vagter og deltage i gruppens arbejde.

Der må oprettes en antiboligforligsgruppe. Koordinationsmødet 
skal tage stilling til, hvem der skal være i den.

Der blev vedtaget følgende arbejdsopgaver, som gruppen skulle arbejde med s
a) Køre kampagnen imod stigningerne i saneringselskabets ejendomme.
b) Udarbejde matriale til karreerne til deres arbejde imod S,S. husleje

stigninger,
c) Sammen mc-d vedligeholdelsesgruppen at køre en fortsat registrering af 

vedligeholdelsen i S.S, ejendomme og anmelde dem til huslejenævnet, 
dette skal ske i tæt samarbejde med karreerne,

d) Undersøge huslejestigningemes indvirkning på ejendomsvurderingerne. Vi 
skal kræve, at de nye huslejestigninger ikke, gennem øgede ejendomsvur
deringer forårsager yderligere huslejestigninger.

e) Gruppen skal være et centralt oplysningsorgan.
f) Kontakten til Nørrebrobevsgelsen til KB skal gå igennem denne gruppe.
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*SS©MNG
SKOLING

Der blev vedtaget følgende program for NB skoling.

1. Kort indslusning

lette omfatter omfatter småmøder, informationsmøder, og aktionsskoling.

Smårnøder og infotmationsmøderskal fortælles skal fortælle som nu. Ssmange 
De mange nye problemers som bliver rejst overfor de nye NBere, skal tages op 
under grundskolingen. Aktionsskolingen skal føre over i aktion eller andet konkret 
arbejde. Den bedst® indslusning vil være, at man deltager i en.aktionsgruppe, 
før mah' går ind i en basisgruppe.

2. Grundskoling

a Indføring i de begreber som vi arbejder med i NB(f.eks. saneringsplan, 
byplanvedtægt, dispositionplan,' tekniske betegnelser som udnyttelsesgrad, 
friareal o.a.)

A Derudover skaldet være em skoling, der tilgodeser de enklte gruppers konkrete 
behov,
B. Indføring i store problemstillinger som skal danne baggrund for NB's

arbejde (f. eks. Boligen som vane, boligpolitiko boligforliget, sanerings- 
poilitik o, a. )

Sideløbende hermed kører karreskolingen som normalt skal ligge ffter første 
del af grundskolingen. Efter A fasen er NBerne parate til at gennemgå en 
karreskoling. Alle NBere skal igennem skolingsprogrammet hurtigst muligt.

5 • Løbendes skoling og information
Udover det ovemævnte, skal der jævnligtarrageres aktivistmøderom aktuelle 
emner hvor man tager et primceipieli emne, f, eks, loojo statsstøtte op til 
debat.

| Derudover blev det vedtaget skolingsgruppen skal styrkes med erfarne NB'ere.» ■
Skolingsgruppen har ansvaret for, at sætte den løbende skoling igang, dvs,, 
aktivistmøder og informationen i Nyeste Beretning.



- 16 -

AKTIONSFORMER

Følgende arbejdsprogram blev bosluttet §

Aktioner skal være konkrete og afdække forskellige problemstillin
ger - de skal mobilisere og organisere. Sagerne skal føres konse
kvent igennem og ikke opgives på halvvejen.
En forudsætning for udbredelse af aktionsformen, er udvidelse af 
basisarbejdet, dvs. karre-arbejdet. Vi må derfor sørge for, at 
vores aktioner aldrig går ud over eller tager kræfter fra karre
arbejdet. Ligeledes må vi sørge for, at aktioner og opvarmning til 
aktioner i karreer, hvor der er karrearbejde igang, sker i samarbejde/ 
samråd med karrégruppen, for ikke at komme på tværs af deres akti
viteter.
Samtidig er aktioner et vigtigt og virksomt middel i vores kamp 
for at forbedre forholdene i kvarteret. Det er derfor vigtigt de 
føres igennem til sejr og virker opmuntrende og handlingsfremmende 
på beboerne. Det må''et mål, at beboerne selv tager initiativ 
til og styrer aktioner
Basisarbejdet, .er en.forudsætning for vore aktioner, og aktioner er 
en god måde at fremme basisarbejdet på. Aktioner bør foregå på man
ge forskellige måder og områder. Der blev nævnt eksempler som hus
le jeboycot mod vedligeholdelsesbidrag i ejendomme med dårlig ved
ligeholdelse, stop for trafik på, gader som er velegnede til gågader, 
aktioner for fremtidig anvendelse af ryddede grunde. Herudover blev 
det fremhævet at vi bør tilstræbe at koordinere aktioner med bebo
erforeninger i andre bydele.
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Endvidere blev følgende vedtaget angående aktionsgruppers 
status i NB s

En aktionsgruppe nedsættes af koo-mødet i forbindelse med en konkret 
arbejdsopgave, der skal løses. Den skal arbejde efter et oplæg, som 
er godkendt af FU. Det .er så FUs opgave ud fra sikkerhedsmæssige kri
terier at vurdere, hvor meget af oplæggets indhold, der skal ud til 
debat i resten af organisationen.
Aktionsgruppen skal under hele forløbet arbejde i nær kontakt med MJ 
og være underlagt MJ.
Under større aktioner skal der sidde en MJer i aktionsgruppen. 
Aktionens paroler skal diskuteres og vedtages i hele organisationen.

Valg af forretningsudvalg

Det afgående forretningsudvalg bestod af SØREN, JEEPER, IBEN, ULLA, 
LEIF, MERETE, SUSSER, MOGENS S. De to sidste er gået ind i FU i lø
bet af Generalforsamlingsperioden. I periodens forløb havde MOGENS C 
trukket sig ud af Forretningsudvalget. Af de afgående stillede JESPER 
IBEN, LEIF,og SUSSER op igen til det nye FU. DEsuden stillede OLE E 
fra disp- og miljøgruppen, KAREN fra Kirkekarréen og moderniserings- 
gruppen og EJVIN fra vedlig.holdelsesgruppen op til Forretningsud
valget.
SUSSER meddelte, at hun kun ville blive indtil januar.Generalforsam
lingen besluttede at udskyde valget af en afløser, til det blev 
aktuelt, at SUSSER gik af.
Ejvin havde meldt skriftligt afbud til generalforsamlingen. Der var 
enighed om, at valg af Ejvin godt kunne ske på generalforsamlingen 
trods hans fravær.
Der var kun opstillet 7 personer, og der meldte sig ikke flere på 
generalforsamlingen, som så godkendte, at forretningsudvalget forelø
bigt kun består af 7 personer.
Derefter gik generalforsamlingen over til afstemning. Der blev stemt 
for og imod hver enkelt kandidat. Alle 7 opstillede blev valgt.
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KRITIK AF GENERALFOR SAMLINGEN

Der kom følgende kritik af generalforsamlingen frem s

Oplæggene var kommet for sent ud. Der havde ikke været tid til at 
tage stilling til dem i forvejen. Det blev foreslået, at der ska ,1 
lægges en fast procedure for, hvordan generalforsamlingen skal for-, 
beredes, og at der herunder bliver sat en sidste frist for udsen
delse af skriftlige oplæg.
Det blev foreslået, at der udarbejdes en klar forretningsorden for 
generalforsamlingen, og at dette bl. a. skal ske på baggrund af fag
foreningernes forretningsorden.
Diskusionen omkring udnyttelsen af de rydd:de grunde på do tre kar
reer ved Blågårdsplads var meget dårlig. 18 undlod at stemme. Det vis
te, at folk ikke vidste, hvad de stemte om. Det blev foreslået, at 
plenumdiskusionen i sådanne situationer afløses af korte summemøder 
så alle kan blive sat ind i situationen.
Endelig blev det slået fast, at generalforsamlingen - trods fejl og 
mangler, var et stort skridt frem i forhold til sidste generalfor-■ 
samling.

Eventuelt.

Hider generalforsamlingen var der tvivl om afstemningsproceduren.
Der blev derfor besluttet følgende.
Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved afstemning 
mellem flere forslag godkendes det forslag, som får flest stemmer.

Under dette punkt blevder vedtaget en støtte erklæring, til brumleby, 
fordi de havde sejret i deres kamp mod UNGBO.

På generalfosamlingen blev der indsamlet 139900 kr 
og der blev indtjent ved salg af øl og vand 874>70 kr

ialt I0I3, 7£kr

Næste generalforsamling blev fastlagt til WEEK-ENDENd, 3“4 april 1976



- -DIRIGENTERNES OPSAMLING.
■I den kommende periode må vi arbejde for en organisato
risk styrkelse af karreearbejdet og mere kontinuitet heri, 
I perioden må de NB grupper, der arbejder med de samme 
problemer, som karreegruppefne, få organiseret en tætte
re kontakt til karregrupperne, Ted,gr, ? mod,gr,,, genhus
nings gr,, boligfcrligsgr, og miljøgr, skal organisere 
fast kontakt til de eksisterende karreegrupper» Dette 
kan konkret gøres ved at grupperne laver undergrupper, 
der specielt tager sig af arbejdet i karreegrupperne„
Det der skal igang er konkret praktisk arbejde i karreer
ne fra gruppernes side. Det er den eneste mulighed for 
at karreegrupperne kan blive selvstændige, Karreeskolin- 
gen skal bruges til både at starte nye karreegrupper og 
styrke de gamle samt til at støtte beboere i andre kvar
terer , som har indset nødvendigheden af, at beboerne or
ganiserer sig til kamp fer egne interesser,., NB grupper
nes aktiviteter skal samarbejdes med de aktiviteter, som 
foregår i karreerne. Herunder kan NB initiativer og NB- 
aktioner igangsætte aktiviteter i karreene, Arbejdet i 
karreerne vil fra starten koncentrere sig om den ny bøl
ge af varslinger om huslejestigninger, Huslemeforhøjei
serne viol ramme de i forvejen økonomisk betrængte hårdt, 
Yi må arbejde åå at der bliver protesteret over husleje- 
stigningerne, Arbejdet skal ita ske i samarbejde med kar
reegrupperne, og i arbejdet skal der oplyses om en husle
jes ags forløb i huslejenænv osv. Her skal vi bruge vor 
kontakt til lejerforeningen Griffenfeld, således at det
te arbejde kan udføres som et samarbejde mellem to orga
nisationer, Samtidig må vi fortsætte vort arbejde for å 
der bliver valgt bebeefrepræsentanter eller opgangsrepr, 
i de enkelte ejendomme og agitere for en videre organi
sering af karregrupperne i karreelejerforeninger, Andre 
arbejdsopgaver, som der skal tages op i karreerne: Ved
ligeholdelsen, gårdrydninger, brandsikring, saneringspla
ner på beboernes betingelser, krav om at brandfælderne 
skal ned først, ordentlig genhusning - mulighed fwr gen
husning i kvarteret til en pris vi kan betale, tomme lej
ligheder, som skal sælges til ejerlejligheder, disse skal



besættes i samarbejde med karreerne. Kravet om at tage
mere radikale kamp midler i brug kan meget hurtigt Vre
de sig i'den-nuværende'situation. Vi støtter beboerne i. 
det sociale boligkompleks "Galgebakken"., der i kampen for 
én bolig de kan betalem nægter at betale yderligere . 
husleje,-De har selv gennemført en fastfrysning af hus . 
lejen, Vi kan ikke endnu'agitere for #  beboerne, skal ■ 
gennemføre huslejeboycot eller huslejefastfrysning, da 
sandsynligheden 'for at de vil føre kampen.til sejr, st 
stadig: er for lille, Først når vi er i en situation, h 
"hvor beboerne i flere ejendomme er indstillet på i fæl 
lesskab at starte en huslejeboycot eller fastfrys
ning, samtidig med at man kan forvente, at kampmåden v 
vil brede sig, når det første initiativ er taget - 
først i denne situation skal MB arbejde og agitere, for 
denne"kåmpform, •
Vi opfatter boycot og fastfrysning som en aktions- ■ 

mulighed der ligger nær forude for lejere her 'i kvarte . 
"teret,"Men organiseringen af lejerere er endnu for dår
lig. Vi må tage problemet op i første halvdel af perio 
"den. Omkring maj må'det være muligt at give en klar be 
bedømmelse af kampformer og kampmuligheder for lejerne 
- fastfrysning, boycot, spærret konto eller blot klage 
"DKB, boligforlisgr. øg skolingsgruppen sørger for at d 
"fer bliver afholdt aktivist møde om huslejetilbage- 
holdolso 1 . '. '••• •• .
"for af sikre en fortsat styrkelse af karregrupperne 

det nødvendigt, • at de" opnår en større , selvstændig- 
'hih.l hgså overfor UB-, end tilfældet er i dag. Dette.ka 
hat." helt konkret1 sko ved, at alle aktive i karreerne i 
indkaldes f - eks - '1 gang hveranden- måned. Sådanne kvart 
"t'ersfbrsamlihger vil give karregrupperne større muligh 
heder for at-udveksle erfaringer og koodinere arbejdet 
"Og det vil derfor også betyde en styrkelse af karreern 
nes fællesmøde-, " - ' < ■ ■
GRIFFEHTEL1 g
Vi tilstræber en enig beboer- og lejerorganisering, o 
og vi 'skal fortsat arbejde for en udvikling af samarbe 
bejdet med griffenfeld 1 Samarbejdet skal. udvikles i- de



løbende sager. NB skal ikke lave fcKæfxi knæfald for Grif- 
fenfeld. Vi er ligeberettige parter. Vi skal fortsætte 
det beboermpbiliserende arbejde, heruder dannelse af ka?- 
reelejerforeninger. Ved.gr. skal tage nye opgaver op. Den 
skal lave aktioner på vedligeholdelsesområdet og kampg 
ner i samarbejde med fagforeningerne og de arbejdsløse, 
og de skal styrke karregruppernes vedligholdelsesarbejde.
S Vi skal lave en kontaktgruppe fra NB til Griffenfeld.
Den skal bestå af medlemmer far ved.gr., mod.gr.,bolig- 
forligsgr., NBs repr. i Griff's bestyrelse samt et besty
relsesmedlem, som ikke er medlem af NB. Fremover skal h 
kontakten til Griff fra NB'ere gå gennem denne kontakt
gruppe, således at vi og Griff i fællesskab, før en sag 
startes, træffer aftale om, hvem der skal køre sagen, og 
hvordan den køres.

ENER1IGHEDER.
Arbejdet med ejerlejligheder skal prioteres, som det 
næstvigtigste ± efter karreearbejdet. Boliggr., bolig- 
forligsgr., genhusningsgr., mod.gr., og EKBgr. er i fæl
lesskab ansvarlige for afbejdet. Alle tomme lejlighe
der skal så vidt muligt anmeldes.Og der skal laves akti
oner sammen med andre organisationer. Der skal laves 
mange paralelle aktioner. Der skal udarbejdes et fælles 
handlingsprogram, f.eks. i form af en pjece. Vi skal 
prøve at opnå resultater - f.eks. at få lejlighederne 
til genhusning - ved at gå hårdt mod enkelte ejere. Gen- 
neip aktionerne skal det samtidig afsløres hvilke speku
lanter m.v. der står bag dannelsen af ejerlejlighederne.

slut.
Hellere aktiv i nat end radioaktiv i morgen !!!!!!!
Eor eh demokratisk diskussion - osse selvom det koster 
nattesøvnen. k Kammeratlig hilsen

p.t.a. uenigheder 
alex og søren.


