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Referat fra KBs generalforsamling 3-4* april 1976.

/elkomst. Ole E bød velkommen og lagde frem for forsaiplin- 
en, at KB måtte gå styrket ud af generalforsamlingen for at 
runne fortsætte kampen mod overgrebene.

ralg af dirigent og referenter«, fil dir. og ref. valgtes; 
ile, Ljvin, Karen, Leif, Jesper, Peter, Jan, Bent, og Mogens,

odkendelse af dagsorden og forretningsorden, 
agsordenen, som var forskellig fra den i Nyeste Beretninger 
-r. 23 offentliggjorte, derved at punktet "Kampen mod ejerlej 
.igheder" blev flyttet fra søndag til lørdag, blev vedtaget.

Si

'orretningsordenen, som kontorgruppen havde lavet forslag til 
å grundlag af strukturforslaget, blev vedtaget.

~u"s beretning, Først kom Leif med en mundtlig supplering,

ocn mundtlige supplering handlede bl.a. om karrearbejdet.
’fi sidste generalforsamling var vi enige om, at NB* s ar- 
o,ido skulle blive en større støtte for karregruppernes

1 roe j d o .
"bøtte er sket på flere områder, hvor* Nli har arbejdet, 
ilte i emner, som var direkte relevante for karregrupper, 
og uvor uer er'.arbejdet på en måde, som direkte har 
støttet karreerne. Der kan nævnes arbejdet med .husle
je; ligninger i saneringsselskabets ejendomme i Kirke- 
ku i roen, med genhusning i "Alderstrøst" og med brand
sikring i ’v/esselsgade-karreen. Og det bedste eksempel 
or nole arbejdet mod don gennemkørende trafik, som har 
været on stor støtte for Prater-karreen, 
dom om uette arbejde skabes forudsætningerne for 
i.td v i.dolsen af kontakten med kvarterets øvrige beboere, 
kon’akten er skabt, ved at nogle er gået ind i karre- 
g.i'opaernes arbejde. Men på nuværende stade er den 
fers: og fremmest skabt gennem offentlige møder og 
mode ' i karreerne, nvor mange har deltaget og mange 
har elat sig til at gøre en indsats, f.eks. med un
ders- ri f tindsamlinger.
Lennc udvikling må fortsætte, og det stiller også 
nogU krav. til aet arbejd.go rogram, vi skal vedtage
på 'i "■ . g eneraéfcrsair. I ing.



Kn forudsætning for denne udvikling er, at vi nar et 
‘godt samarbejde med andre organisationer i kvarteret, 
derfor skal vi på denne generalforsamling bl.a, dis
kutere samarbejde med lejerforeningen Griffenfeid, 
som jo trods den noget lave organisationsprocent har 
kontakt med1 et par tusind medlemmer, 
det er'vigtigt, at vi forstår nødvendigheden af sam
arbejde og forstår de vilkår, der kan samarbejdes på.
Hvis vi isolerer os og overvurderer os selv, svækker 
vi os overfor de overgreb, som truer kvarteret, og 
de overgreb, som specielt NB udsættes for fra kommu
nen og saneringsselskabet."

I den mundtlige supplering blev det også forklaret, 
hvorfor uenighederne i NB er nævnt i beretningen, uden 
at der er gjort nærmere rede for dem.
"Nor det første: det arbejde der er lavet, er vigtige
re end de uenigheder der har været. Det mener vi fort
sat skal gælde. Uenigheder skal diskuteres, og vi skal ' 
prøve at nå en afklaring. Men det må ikke forhindre os 
i at lave arbejdet. Det er den vigtigste årsag til, .at 
beretningen koncentrerer sig om det arbejde, der er la
vet.
Nn anden årsag er, at uenigheden ikke er kommet klart 
og åbent frem. Det har nok været tydeligt for alle, 
at der har været uenighed. Men det er ikke kommet frem 
- i hvert iald ikke på koo-møder og i referater — hvad 
den grundlæggende uenighed går på."

Beretningen blev diskuteret såvel generelt som specifikt.
Noget af det alvorligere er, at beretningen ikke behandler 
spørgsmålet om hvorxidix dan NB tiltrækker flere beboere i 
arbejdet. Beretningen er for positiv i sin vurdering af 
NBs arbejde.
Bn præcis, fremadrettet kritik ville have hjulpet bedre til 
at finde den rigtige linie.
Det konstateredes dog at der i NBs arbejde er flere beboere 
med end nogensinde, og de bliver flere og at Trafikdemonstra
tionen omkring Praterkarreen, opstart af alderstrøst og 
støtten til sammenslutningen af Donatzkylejere er gode ini
tiativer fordi de forbinder karrearbejde og basisgruppearbejde 
som helhed. Det er den måde at NB bedst støtter karreerne på. 
Generalforsamlingen konstaterede, at NBs arbejdsprogram for 
den forløbne periode er blevet fulgt af de fleste NBere, og 
at karreskolingen er m  god indøluaning til karrearbejdet,



Om branden i Stengade 3o blev det fremhævet at arbejdet for 
brandeikringspropagandaen startede godt»Kontakten til de mobili
serede beboere fra NB,blev ikke kørt ind i organisatoriske rammer 
og derfor er beboerne i Praterkarreen ikke. gået hårdt til kamp 
for brandsikring«
Gi? tyleliggjorde at NB mener at bevaring, af folkets Hus og 
Folkets Park er indeholdt i en færdiggørelse at saneringen 
af Folkets hus-karreen.
Der blev på'GI1 rejst kritik af arbejdsmetoderne som blev brugt 
omkring huslejestignlngsklagekampagnen. Boligforligsgruppen har 
selv kritiseret arbejdet og har derfor lagt arbejdet i faste ram- 
mer, der fremover sikrer, at ingen beboere eller aktivister laver 
arbejde eller skriver under på noget, der ikke bliver fulgt op. 
Generelt kan det siges, at vi ikke skal lave kampagner, der kører 
hen over hovedet på beboere, men gå ind og aktivere beboerne til 
at køre kampagnen selv med støtte fra NB aktivister.
Som opfølgning af huslejeprotester skal der følges op med kampag
ne for at få vedligeholdelsesmangler i orden.
Til beretningen blev det uddybet at anpartslejligheder er den gro
veste form for spekulation, fordi det stiller den enkelte beboer 
helt retsløs, i modsætning til ejerlejligheder, hvor der er sikret 
beboerne et minimum af retsforhold. Bjerligheder får større om
fang og får derfor større konsekvenser som helhed.

Angående Griffenfeld blev det uddybet, at Grif. har taget kont
akt til PUi , fordi Grif konstaterede, at der foregik uorganiseret 
lejerarbejde indenfor Grifs område«
Kirkekarreen blev fremhævet som et godt eksempel på samarbejde, 
fordi Grif blev kontaktet inden det opsøgende arbejde i karreen
blev påbegyndt«

Gi? slog fast, at vi ikke kritikløst skal samarbejde med organi
sationer bare fordi de ligger her i kvarteret.

Omkring Lokalrådet har vi set at NB kan påvirke lokalrådets af
gørelser i positiv retning i enkelte sager«

Om FRB kaxxxxxsKk blev det nævnt at et strukturforslag om PKBs
kompetance vil komme til diskussion i de enkelte beboerforeninger.



Der blev ikke rejst spørgsmål eller givet kommentar til de å 
beretningen næante aktioner , så vi kan fastslå, at linien og 
praksis i aktionerne er rigtig, og at NB skal fortsætte ad den 
vej. Centralarbejdsløshedsudvalgets demonstration på Rådhusplad- 
sen,blev en fiasko, NB var medunderskriver af løbesedlen,den 
slags sjusk og dårligt arbejde vil vi ikke være med til.

KOO-mødet skal sørge for, at Nyeste Beretninger udkommer med 
referat fra grundskolingen til orientering for NBere.

fil konklusionen blev det nævnt at beretningen fra BU går for 
let henover splittelsen. Uenighederne har også hæmmet PUs ar
bejde. Uddybningen af splittelsen er udeladt af hensyn til om
fanget af beretningen og fordi "Studiekredsen" ikke har ønsket 
at komme med oplæg som indeholdt forslag af jbetydning for styr
kelsen af enheden i NB. Vi må konstatere, at der 1 NB har været 
en mere omfattende debat end tidligere. Debatten vil fortsætte 
fremover, hvor forholdene må blive afklaret gennem det praktis- 
:e arbejde.

iegnskab. NBs kasserer fremlagde det mest præcise regnskab i 
NBs historie.Regnskabet blev godkendt, og der blev knyttet
følgende kommentarer til;
NBere skal sørge for at deres foredrag og rundvisninger bliver
honoreret.
Boliggruppen ønsker en liste over hvor folk betaler kontingent. 
Vi er lol medlemmer af NB.
Hvis vi skal bruge flere penge end der er på budgettet , så må 
budgettet overskrides,og der må skaffes flere penge.Budgetfor
slaget blev der ikke stemt om, det blev taget til efterretning 
og vi vil diskutere det henad vejen, lit forslag om at regnskabet 
for eftertiden skal indeholde to kolonner, således at det er 
muligt at se hvilke poster der har været store forskydninger på 
Pra UP til UP, blev vedtaget.
Angående moms blev det vedtaget at kontorgruppen skal afklare 
om vi skal registreres eller ej,inden denne UP periode er forbi. 
Robe blev valgt til kasserer og Ejvin og Christian valgtes til
revisorer.



t,)

ARBEJDSPROGRAM

I den kommende periode må vi arbejde for en organisatorisk 
styrkelse af karrearuejdet og mere kontinuitet heri.
I perioden må de NB-grupper, der arbejder med de samme pro
blemer som karregrupperne, få organiseret en tættere kon
takt til karregrupperne. Vedligeholdelsesgruppen, moderni
seringsgruppen, genhuøningsgruppen, boligforligsgruppen og 
miljøgruppen skal organisere fast kontakt til de eksiste
rende karregrupper. Dette kan konkret gøres ved at grupper
ne laver undergrupper, der specielt tager sig af arbejdet 
i karregrupperne. Det aer skal igang, er konkret praktisk 
arbejde i karreerne fra gruppernes side. Det er den eneste 
mulighed for at karregrupperne kan blive selvstændige.

Karre skolingen skal bruges både til at starte nye karre
grupper og til at styrke de eksisterende, samt til at 
støtte beboere i andre kvarterer, som har indset nødven
digheden af, at beboerne organiserer sig til kamp for egne 
interesser.

NB-gruppernes aktiviteter skal samarbejdes med de aktivi
teter, som foregår i karreerne. Herudover kan NB-initiati- 
ver og NB-aktioner igangsætte aktiviteter i karreerne.

Arbejdet i karreerne vil. fra starten koncentrere sig om 
den nye bølge af varsler af huslejestigninger. Vi må ar
bejde på, at der bliver protesteret over husLejestignin- 
gerne. Arbejdet skal ske i samarbejde med karreg.ruppcrnc, 
og i arbejdet skal der oplyses om protestmuiighedeme, om 
en huslejesags forløb i huslejenævnet, om ankemulighederne 
osv.. Her skal vi bruge vores kontakt til lejerforeningen 
Griffenfeld, Således at arbejdet kan udføres som et samar
bejde mellem to organisationer. Samtidig må vi fortsætte 
vort arbejde for at få valgt opgangsrepræsentanter eller 
beboerrepræsentanter i de enkelte ejendomme, og agitere 
for en videre organisering af karregrupperne i karrelejer
foreninger.



Andre arbejdsopgaver, som skal tages op i karreerne: 
Vedligeholdelse - Gårdrydninger - brandsikring - 
Saneringsplaner på beboernes betingelser - Krav om 
at brandfælderne skal ned først - Krav om ordentlig 
genhusning, om mulighed for genhusning i kvarteret, 
til en pris vi kan betale - Registrering og besættel
se af tomme lejligheder som skal sælges som ejerlej
ligheder.

I den nuværende situation kan kravet om at tage mere 
radikale kampmidler i brug hurtigt brede sig. Vi støtter 
beboerne i det sociale boligkompleks "Galgebakken", som 
er i kamp,for en bolig de kan betale. De har selv gen
nemført en fastfrysning af huslejen, idet de nægter at 
betale yderligere huslejestigninger.
Vi opfatter huslejeboykot, fastfrysning af huslejen, el
ler procentvis nedsættelse af huslejen, som en aktions
mulighed, der ligger nært forude for lejerne her i kvar
teret. Men organiseringen af lejerne er endnu' for dårlig. 
Vi må tage problemet op .i første halvdel af perioden, o,, 
omkring maj må det være muligt at give en klar uedømmeise 
af karnpformer og kampwu.Ligheder for lejerne:, huslejefast- 
.rysning eller -boykot, spærret konto, eller olot klage. 
"’KJ-g.ru :> pen, boligforligsgruppen og skolingsgruppen sor
ger for, at der bliver holdt aktivistmøde om emnet.

1 den forbindelse blev der vedtaget følgende tilføjelse: 
"Op til dette aktivistmode skal også indlæg om emnet fra 
enkel tpersoner optages i Nyeste beretninger".

ror at sikre en fortsat styrkelse af karregrupperne, er 
det nødvendigt at de opnår en større selvstændighed, også 
overfor NB. Dette kan ske ved at alle aktive i karreerne 
indkaldes til fællesmøde, f.eks. en gang hver anden måned. 
Sådanne kvartersf orsamlinger vii give karregrupporne stør
re muligheder for at udveksle erfaringer og koordinere ar
bejdet, og det vil derfor også betyde en styrkelse af Kar
reernes Fællesmøde.
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Samarbejde med Griffenfeld

Vi tilstræber en enig beboer- og lejerorganisering, og 
vi skal fortsat arbejde for en udvikling af samarbejdet 
med Griffenfeld. Samarbejdet skal udvikles i de løbende 
sager. NB skal ikke lave"knæfald"for Griffenfeld - vi er 
ligeberettigede parter, og vi skal fortsætte det beboer- 
mobiliserende arbejde, herunder dannelse af karrelejer
foreninger.

Vedligeholdelsesgruppen skal tage nye opgaver op. Den 
skal lave aktioner på vedligeholdelsesområdet og kampag
ner i samarbejde med fagforeningerne og de arbejdsløse, 
og den skal styrke karregruppernes vedligeholdelsesarbejde.

Vi skal lave en kontaktgruppe fra NB til. Griffenfeld. Den 
skal bestå af medlemmer fra vedligeholdelsesgruppen, mo
derniseringsgruppen, boligforligsgruppen, NBs repræsentan
ter i Griffenfeld^ bestyrelse samt et bestyrelsesmedlem 
som ikke er .medlem af NB.
Arbejdsgrundlaget for denne kontaktgruppe er referatet 
fra mødet mellem FU og Griffenfelds bestyrelse 17/3 (se 
oplægget til "Fremtidige arbejdsopgaver" s. 4-5).
Fremover skal kontakten til Griffenfeld fra NBere gå. gen
nem denne kontaktgruppe, således at NB og Griffenfeld i 
fællesskab, før en sag startes, træffer aftale om hvem 
der kører sagen, og hvordan den køres.

Kjerlejligheder

Arbejdet mod ejerlejligheder skal prioriteres som det næst- 
vigtigste, efter karrearbejdet.
Bo i. iggru o pen. bol igf o r 1 i g o gr i j p p en, gen hu s n i ng ogrupp o n , 
moderniseringsgruppen og FKB-gruppen er i fællesskab an
svarlige for arbejdet.
Alle tomme lejligheder skal så vidt muligt anmeldes. Og 
der skal .Laves aktioner, sammen med andre organisationer. 
Der skal laves mange parallelle aktioner.
Der skal udarbejdes et fælles handlingsprogram, fjeks. i 
form af en pjece.



Vi skal prøve at opnå resultater - f.eks. at få lejlig
hederne til genhusning - ved at gå hårdt på enkelte 
ejere.
Gennem aktionerne skal det samtidig afsløres, hvilke 
spekulanter og pengeinteresser, der står bag dannelsen 
af ejerlejlighederne.

I den sorte firkant er mange boliger for små og af for 
ringe kvalitet. Vi mangler friarealer, vi mangler insti
tutioner og fællesanlæg, og vi har trafikkaos.
NB arbejder for BEBOER S TYR ET SANERING OG BYFORNYELSE.

Krav til_boligerne:

Vi skal gøre en indsats for en forbedring af boligstan
darden i kvarteret. Let drejer sig bl.a, om isolering 
og opvarmning, brandsikring, toilet i alle boliger, 
rumme1ige boliger.
Forbedringerne skal styres af beboerne, og.kvartorets 
beboere skal som første skridt inddrages i debatten om 
de konkrete f orbeuringsmuligliedcr og f inans i e rings for
mer og boligens pris.
Vi skal bort fra en oyfornyeloe, som smadrer kvarteret, 
og i stedet have en byfornyelse, som forbedrer kvar to ro

Nyopførte boliger skaL naturligvis også opfylde kvali
tetskravene. Nye boliger, der opføres i kvarteret, s-.ku i 
kunne bruges til genhusning af de beboere, der udsone- 
res. Planlægningen af nye boliger skal derfor ske unser 
beboerstyring, og de nye boliger skal være til en pris, 
som vi kan betale.

Følgende tilføjelse blev vedtaget her:
"Vi må arbej de for
tr■et"til me d boli,

tutioner og fæ11 es:

Krav til friarea1 e r:

Vi skal have flere
gårdryd runge Og i

jrc oenov
bliver "pi; 
for inst.L-

kal '.lavor. 
r boboer-
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kontrol- På alle tomter skal der etableres midlertidige 
grønne anlæg.
Per skal etableres gader, hvor man kan færdes uden ri
siko for påkørsel og kulilteforgiftning. 
Udnyttelsesgraden for alt nybyggeri skal fast
holdes på l,o, for at sikre tilstrækkeligt med friare
aler .

raf ik

Vi skal have forbedret trafikmiljøet: røg, støj og tra
fikulykker i kvarteret må begrænses. Problemerne må lø
ses gennem en trafiksanering. Den gennemkørende trafik 
må ledes uden om sorte firkant.
Trafikskabende erhverv, der ikke har nogen naturlig 
tilknytning til kvarteret, skal bortsaneres.

I den kommende periode skal vi arbejde for at der la
ves forsøgsordninger med stop for gennemkørende biltra
fik i Stengade, Griffenfeldsgade og Blågårdsgade.

Vi skal samarbejde med de øvrige FKB-organisationer
om trafikproblemerne.

Service

Vi skal i kvarteret have en god dækning af børneinsti
tutioner, fritidshjem, skoler, idrætsanlæg, bibliote
ker, socialcentre, forsamlingslokaler, og et varieret 
udvalg af butikker. Servicefunktionerne skal fordeles 
over hele kvarteret, og ikke samles i mammutinstitutio- 
ner.
Miljøgruppen udarbejder i den kommende periode et grund 
lag for en debat om, hvad der er trug for i kvarteret 
af boliger, institutioner, fællesanlæg o.l . , i forhold 
til hvor mange mennesker der kan bo i kvarteret.

Sanerj_ngsrækkef ølgen

Saneringsrækkefølgen skal ændres. Miljøgruppen vil i 
den kommende periode lave et konkret forslag. 
Saneringsmidlerne skal øges, og de skal ikke bruges på. 
enkelte prestigeprojekter, men spredes jævnt over kvar



teret. Brandfælderne skal ned tførst, og på toraterne 
skal der laves midlertidige grønne anlæg. Derefter 
skal ikke-bevarihgsværdige bygninger saneres, mens 
de bevaringsværdige moderniseres og der etableres 
permanente gårdanlæg.
Det må sikres, at private husejere ikke kan profitere 
på værdiforøgelser som følge af sanering.

Efter kommuneplanloven opgiver staten omkring slutnin
gen af 1976 kontrollen med byplanlægningen i en række 
københavnske kvarterer, bl.a. sorte firkant, røde rose 
kvarteret og Christianshavn. Det kan også komr.e til 'at 
dreje sig om andre kvarterer. Der skal laves en aftale 
rnellera stat og kommune om retningslinjerne for den frem
tidige planlægning.
Miljøgruppen skal fremføre de ovenfor nævnte krav til 
boliger, friarealer, trafik, service og saneringsrække
følge, og kræve at de bliver lagt til grund for aftalen.

Samtidig må vi oplyse i kvarteret om konsekvenserne af 
vores krav, og konsekvenserne af den aftale som kommunen 
satser på at opnå med staten.

Brand sikring

Efter den nye brandsikringslov skal der laves brandsik
ringsarbejder på næsten alle ejendomme i firkanten, og 
nogle ejendomme skal nedrives.
Problemerne omkring brandsikring ma tages op i karreerne 
I NB tager miljøgrupper og genbusningsgruppen sig af 
spørgsmålet om nedrivning af brandfælder, og vedligehol- 
delsesgruppen og moderniseringsgruppen tager sig i sam
arbejde med Grifferfeld af spørgsmålet om brandsikring 
af alle de øvrige ejendomme.

Husejerne skal i løbet af sommeren gennemgå deres buse, 
og kommunen og beboerne skal have besked om, hvilke 
brandsikringsarbejder ejeren vil udføre. Vi må støtte, be



boerne med at kontrollere ejerne på dette punkt.
Som led i brandsikringen kan der blive krævet oprettelse 
af forsømt vedligeholdelse, især reparation af puds i op
gange og på kælderlofter. Det- må sikres, at denne vedli
geholdelse dækkes af vedligeholdelseskontoen, og ikke bi
drager til de huslejeforhøjelser, brandsikringsloven gi
ver mulighed for.
Vi må i øvrigt modarbejde disse huslejestigninger og kræ
ve, at brandsikringen betales af ejernes overskud på ej en 
dommene. Lejelovens bestemmelse om, at huslejen ikke må 
overstige det lejedes værdi, må bruges til at forhindre 
brandsikrings-huslejeforhøjelser. Vi forsøger at få Grif- 
fenfeld til at støtte denne linje.

Moderniseringsgruppen laver en brandsikringspjece, som 
skal deles ud til alle firkantens beboere. Gruppen laver 
desuden en oversigt over hver enkelt ejendoms situation 
m.h.t. brandsikringsfrister og finansieringsmåder.

Brandsikringsarbejderne skal være udført- senest 1. april 
1977- Det meste bliver sikkert lavet i løbet af næste 
vinter, altså i næste generalforsamlingsperiode. Til den 
tid må vi støtte beboerne med at kontrollere brandsik
ringsarbejdernes kvalitet og pris.



Vi skal i den kommende periode lægge mere arbejde i NMB. 
Vi skal forstå at udnytte mulighederne i NMB. Igennem 
NMB skal NB forbinde sin arbejdsindsats i sorte firkant 
med det arbejde, der sker på hele Nørrebro, Der skal 
satses på flere fællesinitiativer i NMB. Beboerne skal 
have oplysning om deres rettigheder og kampmuligheder 
over for boligforligene. NB skal sørge for, at de ini
tiativer og kampe som NB fører, bringes ind i NMB i det 
omfang, det er muligt. Dette for dels at styrke NI© 's 
beboerorganisationer og dels for at styrke NB ’s egen 
slagkraft.

Det er boligforligsgruppen, der varetager NB's del af 
arbejdet i NMB, og derfor skal boligforligsgruppen 
styrkes, så den kan yde en stabil indsats.

NB'S indsats i Blågårdskontakten må forstærkes. Vi må 
lære Blågårdskontakten at føre en udadvendt kamplinie 
for firkantens beboeres interesse. Specielt må vi ved 
forøget indsats sørge for at Blågårdskontakten kan støt
te initiativer, NB kommer med, f.eka. socialcentre, ejer 
lejlighedskampen, skoleplaner mm. Vi skal arbejde på at 
få draget alle relevante interessegrupper ind i Blågårds 
kontakten,

Vi har to faste folk i Blågårdskontakten. Vi må arbejde 
henimod, at de enkelte basisgrupper bruger Blågårds
kontakten som et led i deres arbejde. Ansvaret for NBs 
arbejde i Blågårdskontakten ligger hos Miljøgruppen.



NB's ORGANISATION

Der skal ske en afklaring og forbedring af NB's struktur, 
for at NB kan blive endnu mere handlekraftig.

Forslaget til struktur i NB skal diskuteres i organisa
tionen, og der skal vedtages en struktur på et plenum
møde inden udgangen af maj. Plenummødet har samme for
retningsorden og afstemningsregler som denne generalfor
samling .

(På koo-mødet d. 8/4 blev det besluttet, at plenummødet 
afholdes onsdag d. 19/5 )

Til et punkt i strukturen, afstemningsregler på koo-mø
det, blev der stillet et forslag på generalforsamlingen:

"Alle NB'ere skal kun have én stemme og skal være regi
streret som stemmeafgiver i én fast basisgruppe. Rent 
praktisk kan dette organiseres på følgende måde: 
Kontorgruppen udarbejder en liste over samtlige basis
grupper, med oplysninger om hvem der sidder i gruppen. 
Hvis en person sidder i flere grupper, skal det oplyses 
hvilken gruppe han/hun fast stemmer i. Denne liste re
videres løbende, når nye NB'ere træder ind i en gruppe. 
Ved afstemninger på koo-mødet fungerer listen som check
liste. Hver grupperepræsentant på koo-mødet siger, hvor 
stort antal henholdsvis ja-stemmer og nej-stemmer der 
er i hans gruppe. Det samlede antal stemmer i en grup
pe kan så eftereheckes på listen.
Stemmerne fordelt på grupper skrives i referatet i Nye
ste Beretninger.
For at man helt klart ved, hvad man skal tage stilling 
til, skal der i Nyeste Beretninger forud for afstemnin
gen være en afstemningsformulering. Ved sager, hvor grup
pe -repræsentanten må afgive stemme, uden at sagen har 
været dil afstemning i gruppen, har hver gruppe-repræ
sentant én stemme. 1/5 af gruppe-repræsentanterne kan 
nedlægge veto, således at den pågældende sag først kom
mer op igen, når den har været behandlet i grupperne,"



Dette forslag bi ev v e d t a g e t,pg det blev besluttet, al 
PU ikte har en gruppestemme på koo-mødet i hastesager. 
Det blev desuden besluttet, at spørgsmålet oin'afslt'm- 
ningsregler for koo-mødet kan tages op igen på plenum
mødet i ma j .

KitlTIK AF GFNKdAnFOiiGAMLlNGDN

Denne generalforsamling var i nøjere grad end nogen ui 
de tidligere præget af kampen mellem to fløje i Ni). 
Dette gav sig udtryk i en række neftige debatter og af
stemninger om næsten alle punkter på dagsordenen*

Der var imidlertid bred enighed om, at vi trods fon o- 
bet af general f or saml ingen havde nået et godt resul »;n . , 
nemlig udarbejdelsen af et klart arbejdsprogram for d-.n 
kommende pex’iode.

Om tiirettelmjj^e.1.sen af ^enoralfor.samlinden:

Det blev påpeget, at generalforsamlinger skal forbere
des bedre* Oplæggene skal være mere gennemarbejdede, u,, 
de skal sendes ud i så god tid, at ændringsforslag også 
kan nå at blive sendt ud og diskuteret i basisgrupperne 
inden generalforsamlingen.

Om stemmeret på generaiforsamlingen;

Om lørdagen brugte vi haLvanden time på diskussioner u, 
afstemninger om, hvem der havde s temmeret på genera l. for
samlingen. Dette blev kraftigt kritiseret. For fremtiu--.. 
skal aet være nelt klart for generalforsam lingen, hvem 
der har stemmeret, og hvem der ikke har stemmeret.

Om "studiekredsen" :

"Studiekredsen" slev kritiseret for ikke at have infor 
meret andre Ne'ore om, hvad. de stå: for i vad ue ar-



bejder med. De blev desuden kritiseret, fordi de kriti
serer organisationen uden at opstille alternativer og 
uden selv at tage et ansvar.
Flere fra "studiekredsen" erkendte rigtigheden af denne 
kritik, og erklærede at de vil arbejde for, at "stu
diekredsen" følger opfordringen til at markere sig over
for resten af NB.

Om :
Det blev af mange fremhævet, at generalforsamlingens 
vigtigste resultat var vedtagelsen af et klart og vel
defineret arbejdsprogram for den kommende periode, og 
at dette også fremover skal være generalforsamlingers 
hovedformål.
Det blev påpeget, at det var godt, at vi først udarbej
dede arbejdsprogrammet, og derefter diskuterede N B 1 s 
struktur. Disse punkter skal derfor diskuteres i samme 
rækkefølge på næste generalforsamling.

Om

Eksistensen af to fløje i NB olov erkendt af alle. Men 
det blev også fremhævet, at de interne diskussioner, 
som dette kan medføre, ikke må hindre os i at udføre 
det vedtagne arbejdsprogram. For at nå dette mål, er 
det nødvendigt, at vi arbejder sammen og er loyale over
for det arbejdsgrundlag, vi har vedtaget.

AFGNUTNING

Næste generalforsamling blev fastlagt til 9.-lo. oktooor 

Herefter blev generalforsamlingen afsluttet.


