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Dagsorden for NB1 s 7. ordinære GF d. 16-17/4-77 ♦
LØRDAG ......
1. Sang
2. Velkomst

a) praktiske oplosninger
b) valg af dirigenter

3. Godkendelse af dagsorden
4. RU's beretning

a) rettelser
b) mundtlige suppleringer
c) diskussion i plenum
d) godkendelse

5. Sang
6. Godkendelse af strukturændringer
7. Udfyldning af skemaer
8. Sang
FROKOST
9 o Sang

10. økonomi
a) fremlæggelse og diskussion af det reviderede regnskab.
b) Godkendelse af regnskab
c) fremlæggelse af budgetforslag

11. Fremtidigt arbejdsprogram for kvartersområdet og 
boligområdet
a) mundtlig supplering
b) opdeling i grupper
c) gruppediskussion
d) dirigenterne samles/pause
e) Fremlæggelse og diskussion i plenum af fremtidigt 

arbejdsprogram for tomtegruppen.
f) vedtagelse af fremtidgt arbejdsprogram for tomtegruppen

12. Sang
SPISNING OG FRIST
SØNDAG 
13 o Sang
14. Kort indledning til dagens arbejde
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15- Fremtidigt arbejdsprogram for trafikgruppen og bolig 
området.
a) fremlæggelse og diskussion i plenum
b) vedtagelse

16. Fremtidigt arbejdsprogram for udenrigsområdet og 
indenrigsområdet
a) mundtlig supplering
b) opdeling i grupper
c) gruppediskussion
d) dirigenterne samles/ FROKOST
e) fremlæggelse og diskussion i plenum
f) vedtagelse 

17- Sang
IS- Fremlæggelse af undersøgelsen om NB'erne 
19- Valg af tillidsposter

a) valg af 9 FU'ere
b) valg af kasserer og kasserersuppleant
c) valg af 2 revisorer 

..2o. Fastsættelse af næste GF 
21 o Resolutioner.
22- Kritik af GF
23- Fvt,
24- . Afslutning og sang

OPRYDNING
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L Ø R D A G ;
ad 1 Sang: Generalforsamlingen blev indledt med Sorte Firkant.
ad 2 Velkomst; Nina Jensen bød velkommen til NB's 7 ordinære 
Generalforsamling, og forklarede de praktiske ting omkring 
Generalforsamlingen. • Derefter gik Nina over til, at stille 
de af FU og KOO-mødet indstillet dirigenter op til valg. Flg. 
blev valgt; Bent,Jan,Nina, Else, Kim, Mogens, Lene, Eva, Mar
tin og Chrisser. GF blev derefter på økift ledet af et panel 
på 3 dirigenter.
Første dirigentpanel der ledede GF indtil frokost, bestod af 
Eva, Bent og Else.
ad 3 Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen- som var indstillet af Koo-mødet, blev enstemmigt 
godkendt,
ad 1 FU's beretning: " ,c
FU's beretning blev diskuteret områdevis, således at man 
indenfor hvert hovedområ.de først tog rettelser, derefter sup
peringer og tilsidst diskussion.
På GF diskuteredes først Kvartersområdet, derefter Boligom
rådet, Udenrigsområdet, Indenrigsområdet og tilsidst Indled
ning og Konklusion
KVARTERSOMRÅDET:
Der var følgende rettelser til FU's beretning: 
s-.5 linje 14-17 skal ændres til: Saneringsplanen for Soli- 
tudekarreen mangler BR's og Boligministeriets godkendelse, 
og saneringsplaner for Gartnergade/Griffenfeldsgade og Gart
nergade /31ågå.rdsgade er under udarbe jdelse.
linje 19: Der skal stå: EwaIdsgade 8 A+B
s_o_6. linje 20: efter svømmehal tilføjes: bibliotek.
sr§r 1* linje i signaturforklaringen: der skal stå: nedriv
ning afsluttet.
s^lO^Efter sætningen der sluttet linje 14 tilføjes: Nørre- 
brogade 51 B+C „ Genhusningen i Sabbathvile går snart igang.
Efter sætningen der sluttet linje 27tilføj es: og CAU.
smljjhi linje 27 skal der stå: 4700.
s.12 Linje 24-25 skal ændres til: Kommunen vil nedlægge in
stitutionen. Dette vil sandsynligvis lykkes, da inst. er
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libinfiltreret.
s^14 i linje 3 skal der stå: 90
£ul5 linje 13-14 skal ændres til: Der arbejdes på at sikre en 
stabil kontakt til ejendommen.
sul7 sidste afsnit skal ændres til: SAMT består af organisati
oner med lokalt tilhørsforhold, med selv om SaMT har taget 
beslutninger, er dette ikke ensbetydende med, at beboernes 
krav til byfornyelsen er opfyldt.
Under afsnittet "Hvad sker der i karreerne" blev der stillet 
spørgsmål om, hvorfor arbejdet i Korsgade 33 var stoppet.
Dig. forklaring blev givet: Vi fik kontakt til Knud og Inge
borg, der indgik i beboerrepræsentationen. De fik den soci
ale genhusningssikring og flyttede over i Murergade. Desuden 
flyttede de fleste af de andre beboere og vi mistede kontak
ten. Det vi kunne have gjort, var at flytte nogle folk ind i 
de tomme lejligheder.
Der blev rejst spørgsmål om, hvorfor NBI ikke var kommet op 
at stå: Det har været svært at få lokaler, fordi man ikke 
kunne låne nogle på skolerne i week-enderne, og Dansk Arbej
der Idræt (Da I). har heller ikke kunne hjælpe os. Derfor har 
vi heller ikke'meldt os ind 1 DAI endnu. Der blev rejst kri
tik af, at .tilbagemeldninger fra NBI-gruppen har været for 
dårlige.
Det blev endvidere diskuteret, hvorfor vi endnu ikke havde 
fået en butik til KP. Vi har undersøgt de tomme butikker, 
men ingen af dem er egnede. Arbejdet med at få en butik, har 
kørt for dårligt, det er kommet for sent igang og har hængt 
på enkeltpersoner. Der har manglet en konkret planlægning 
omkring drift af butikken.
Derefter gik vi over til diskussion af Boligområdet. 

BOLIGOMRÅDET:
Der var flg. rettelser til beretningen:
Genhusning i socialt nybyggeri (s.21-22)
s.21 linje 14: "Derfor" skal rettes til "På trods af dette.

linje 17: afsnittes ændres til: Tidligt i denne GP peri
ode fik vi bistandskontoret til at yde en ekstra sik

ring til en ung familie med et barn, således at de kunne 
flytte ind i Murergade til 500/mdr. Derved kunne vi påpege
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nødvndigheden af, at sta'tén begynder 'at' yde 1 en'sobial gen
husnings s ikring.
Genhusning i private ejendomme/kampen mod ejerlejligheder 
s,23 linje 18: Der skal stå: Arbejde videre med moderniserin
ger; kommunal anvisningsret
s,25 linje 17: Ordet væsentligt; erstattes med afgørende 
Brandsikringsarbejdet (s,26-28):
s, 26 linje 1-3 erstattes med flg.Et §3-hus er et hus, der 
skal væsentligt ombygges eller- nedrives indenfor de næs'te år. 
s,27 linje 23-24 omskrives: - folk, og derfor ikke har kunnet 
yde den ekstra indsats det kræver at starte, op i en brand
fælde „
Stilladsområdet (s., 29-30) :
s.30 linje 1 - der skal stå: -ejendomme, forsøge at få Kø
benhavns Kommunes Håndværksafdeling til at lave overslag.... 
s,30 linje 28 - der skal stå: og i starten var der ikke no
gen uddannet gruppeledere i gruppen.
Nørrebrobevægelsen nod Boligforligene (NM3) s. 32:
s, 32~. linje 4: Sætningen "at partierne har trukket sig" udgår.
Der var'flg. suppleringer:■
s.22 nederst : Der tilføjes: SAML- Samarbejdsudvalget mellem 

LIjO, KH, Griff, , Det Københavnske Saneringsselskab og KB 
Dette samarbejdsudvalg er ikke kommet op at stå i peri

oden til trods for at genhusningsgruppen og b^liggruppen ned- 
’satte en særlig undergruppe (SÅMU-gr.) der skulle sikre dette 
Hovedårsagen har været, at SS's bestyrelse har set rødt, når 
man nævnede NB's navn. Sidst i perioden har Helge Nielsen 
overtaget Kaj Andresens stilling som adm. direktør og Poul 
Denel har overtaget K.B.Lundbergs post som formand for SS's 
bestyrelse, så derfor har vi nu større mulighed for at få 
udvalget op at stå, Samarbejdsudvalget skal sikre en fornuf
tig sanering og byfornyelse til gavn for beboerne.
s,28 tilføjes nederst: Griff -koo: Griff-koo er en undergruppe 
under Brandkoo. Gruppen varetager kontakten til lejerfore
ningen Griffenfeldt og tjekker sager indenfor lejerforenin
gens område og sikrer at de bliver kørt rigtigt. Dette.ud
valg kom først op at stå midt i perioden efter organisato
risk koks omkring Griff.8. Repræsento tationen i gruppen dæk
ker samtlige basisgrupper, der har arbejde igang som.kan 
komme i berøring med Griffenfeldts arbejdsområde.
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Le,j ersammenslutninger:
Sammenslutningen af Donat zskylejere (33). S.): Vort arbc ,jde i D 

D.S har udelukkende bestået i at holde tjek på hvad der fore
gik, og sikre at man ikke foretog sig noget overilet. Sidst 
i perioden har vi fået valgt en KB'er ind i bestyrelsen. 
Sammenslutningen af L.C.Melsen lejere: Samme linje som over
for Donatzskysammenslutningen.
Sammenslutningen af Lønborgiejere ; ( S.L) : I perioden har lib- 
berne arbejdet på at oprette S.L. Det skete på baggrund af 
libbernes' "ejerle.jlighedsstorm" på Savnsborg Tværgade 8, som 
er ejet af Lønborg. Via FKB har vi medvirket til at sikre at 
sammenslutningen ikke foretog sig noget overilet ved at "støt 
te" libbernes linie om, at over 50yb af le.lerne i samtlige 
lønborge.i endomme skulle bakke op førend man kunne aktionete. 
Generelt om sammenslutningerne: Deres styrke beror næsten ude 
lukkende på den aktivitet der er i de enkelte ejendomme der 
er tilsluttet sammenslutningerne. Libberne satser på denne 
organiser ingsf orm.
Kort vurdering af libbernes indsats på branåsikringsområdet :
I efteråret udsendte libberne en tyk pjece: Sikring af brand
fælder er tom snak. Pjecen indeholdt bl.a. et kraftigt an
greb på SS, og krav om at man skulle bruge de sparsomme sa- *neringsmidler til udelukkende at rive brandfælderne ned for. 
På denne måde ville den øvrige sanering gå i stå. Libbernes 
reaktionære linje var ved at slå igennem hos politikerne, 
bl.a. stillede VS og SF forslag om at saneringsmidlerne 
skulle bruges til brandsikringslovens gennemførelse. Siden 
dyndede libberne ud i beregninger over hvordan man kunne 
brandsikre flest mulige ejendomme, og en overgang krævede de 
Alderstrøst og Baggesensgade 12 brandsikret i stedet for ned
revet.
NBM: Efter at partierne trak sig, gik i\TBM ind i Boligaktion 
76.

Derefter gik vi over til diskussion i plenum:
Ang. libbernes brandsmkringsarbejde blev det sagt, at de og
så gik imod vedtagelse af nye saneringsplaner. Det blev kon- 
stanteret at det, at libberne bl.a. stadigvæk har en butik, 
viser, at vi må styrke vores basisarbejde for at få dem 
smidt endeligt ud af kvarteret.



8

Der blev rejst en diskussion om genhusningsgruppens kontakt" 
til andre boligselskaber og beboere i hø jrentebyg.nerier, og 
det blev præciseret, at de steder vi indtil na har været ude 
og agitere, har det været for at opildne til kamp og give 
dem kampholdning. Fejlen ved den agitation vi har kørt i de 
sociale hø jrentebyggerier er, at vi ikke har fået opbakning 
og støtte fra dem til vores kamp om social genhusningssikring. 
Der blev rejst en diskussion om parolen "Højst % ad den ud
betalte løn til husleje i socialt nybyggeri", og hvordan 
genhusningsgruppen har brugt denne parole i de sociale høj- 
rentebyggerier, samt hvor præcis og anvendelig denne parole 
er. Diskussionen blev henlagt til fremtidige arbejdsopgaver. 
.Ang. CAU's deltagelse i SmF blev det påpeget, at de ikke har 
kræfter til at deltage i.det, og at de vil satse dem de har 
på andre områder.
Der mangler i beretningen vurdering af samarbejdet med Grund- 
ejerforeningen. Det der skete var, at man stod i en kamp 
overfor nogle enkelte hajer. Derfor gik man til deres inter
esseorganisation, for at spørge om de ville forsvare, at 
disse hajer havde lejligheder stående ulovligt tomme, hvilket 
Grundejerforeningen ikke ville. Vi benyttede dette til at 
køre del og hersk på nogle af medlemmerne og deres organisa
tion. -begrebet alliance er blevet brugt forkert i forhold 
til Grundejerforeningen. Vi skal for fremtiden når vi indgår 
samarbejde med forskellige partnere, sørge for at præcisere 
overfor os selv, hvad dette samarbejde g°r ud på.
Det blev kritiseret, at der i beretningen mangler en præcis 
vurdering af forholdet til lejerforeningen Griffenfeldt. 
Christian summerede op, hvad der er sket i vores forhold til 
Griffenfeld, og gjorde opmærksom på at de i øjeblikket er 
pressede, bl.a. på grund af det yderligere arbejde som vores 
arbejde ar givet dem.
Forholdet til dem er i øjeblikket godt, bl.a. er Christian 
Jensen blevet .f.or.mand ..i et agitations .idvalg og vi er igang 
med at udvikle vores kontakt til dem. Det var et led i dette 
arbejde, at vi nedsatte Griff-koo. Der skal blive en større 
forståelse i organisat ionen for, hvordan vi samarbejder med 
Griffenfeld, og hvordan de reagerer på forskellige ting, så 
vi kan arbejde ud fra det.
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I forbindelse med diskussionen om karrele.ierforeninger op
lyste Christian, at man først vil tage debatten op i Grif- 
fenfeld i det kommende år.
Der blev på GF rejst kritik af, at den undergruppe NB har 
nedsat til at støtte NmB, ikke har fungeret tilstrækkelig 
godt.

UDENRIGSOMRÅDET;
Der var flg. rettelser til FU's beretning: .....
Side 34_3 2̂ __afs. Der skal stå: LLO presser igennem deres 
blad en linje frem, som er positiv overfor aktiviteter.
Side_35z l._af s^±_2^_linje. Der skal stå: Vi har i B 76 regi 
fået ...... .
Side_3§_,_25_;_ linje. Brumlebys oplæg var så hovedløst, at vi 
kunne bruge det til at sætte en ........

e e r ] _ s ± d s j t s  Radikaliseringen af de øvrige 
beboerforeninger er kørt på konkrete opgaver udenfor egent
lig FKB-regi.

z ° har VÆrei inviteret til For
mandsinitiativets landskonference.

punktum: udfra vores praksis.

Supplering til FU's beretning om Faggruppen:
Efterhånden som NB's arbejde er blevet kendt og udbredt i 
fagbevægelsen, efter at konkret arbejde er blevet startet op 
og efter at libberne er begyndt at forplumre arbejdet, har 
det vist sig nødvendigt at lave en gruppe, der har til opgave 
at koordinere det arbejde vi. har igang. med..fagforeningerne 
og arbejdsløshedsudvalgene. Derudover er et. af formålene også 
at en gruppe EB7ere bliver "kendte ansigter", som vores fag
lige allierede har tillid til.
Situationen nu er, at vores samarbejde med fagbevægelsen 
er blevet stadig mere omfangsrigt, men NB's stressede ar
bejdsstil og andre "sjuskefejl" har betydet, at faggruppen 
ikke kører præcist nok. Det der skal til., for at faggruppen 
kommer op at stå er, for det første at arbejdsløse NB’ere 
møder op på faggruppemøderne" og for det andet, at alle grupper
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der skal køre samarbejde med fagbevægelsen planlægger i god 
tid og tjekker arbejdet med faggruppen. På trods af faggrup
pens ringe organisering har vi dog nået noget gennem arbej
det i gruppen. De vigtigste ting i perioden er dels at Byg
gepatruljen er kommet op at stå - Byggepatruljen er iøvrigt 
blevet et underudvalg under Byggefagenes Samvirke - dels at 
fagbevægelsen har valgt samarbejde sammen med os i stedet 
for med libberne.
Diskussion; Der blev rejst en diskussion af vores forhold 
til fagbevægelsen. Det blev præciseret, at vores samarbejde 
med fagbevægelsen .sker på grundlag af vores formålsparagraf. 
Vi skal køre præcist på parolen "Sæt arbejde igang" og køre 
mest i forhold til Byggefagen.' Vi skal i fag ruppen koordi
nere vores arbeide i forhold til fagbevægelsen omkring de 
konkrete problemer vi har herinde.
Hv.'s NB'ere i deres forskellige fagforeninger skal tage 
spørgsmålet om huslejens størrelse muv. i forhold til løn
spørgsmål op, skal det gøres som enkeltpersoner og ikke i 
NB's navn. Iøvrigt skal vi gennem B 76 og BL køre samarbej
det om boligproblemer ne mellem lejer- og fagbevægelse op.

INDBNRIGS OMRÅDET;
Der var flg. rettelser til FU's beretning-:
Side 4o:
Efter indledningen - afsnittet med den store linjeafsatnd - 
skal der som overskrift stå "Indslusning_og_opskoling".
Efter sætningen 3* linje fra neden "fordi der har ligget an
dre arbe. idsopgaver, der har været vigtigere" tilføjes: "Mdn
k22_£222lL_2S_^22™222i:_^2£225i2222i_2i§_22La!!i £22^2å22_É2_5i!i~

idsopgaver_og_kontakten_t il nye_folk".
Side 42:
Til afsnittet om minikarreskolingen: De 2 sidste ord i 2. 
linje og hele 3* linje bortfalder. Det sidste ord i 4- linje 
(række) bortfalder.
Side 45:
6. afsnit, 1. linje: Sætningen ændres til:
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Side 46:
3. afsnit, 2. lin.ie sidste ord; Istedet for "kritisere" skal 
der stå "konkretisere".
Side 48;
Til afsnittet om Nyeste Beretninger 3* afsnit, 1. linje; Efter 
sætningen "NyBe er udkommet regelmæssigt i perioden" tilfø
jes "•

Diskussion; På GF diskuterede vi, hvorfor 2/3 af dem der har 
henvendt sig på kontoret er faldet fra. Det blev forklaret, 
at boliggruppen, i perioden før jul varetog indslusningen, 
men ikke havde kræfter til at varetage dette aodt nok. Des
uden lå indslusningen til de enkelte basisgrupper løst, og 
kontakten til de nye folk blev ikke varetaget ordentligt.
Efter jul er langt den overvejende del af de der har været 
på informationsmøde, blevet i NB.
Boliggruppens statistik over indslusningen:
I perioden fra d. l/l-77_til_d_1_l/3-77 henvendte 15 perso
ner sig påkontoret. Heraf kom:
8 på Informationsmødet.
7 på aktionsskolingen
6 på mini-karreskolingen.
4 til opfølgningsmødet.
6 er færdigindslust i NB.
I perioden l/ls-76 ^ilad^lX/1777 henvendte 17 personer sig 
på kontoret. Heraf kom:
13 på informationsmødet
9 på. aktionsskolingen
6 på mini-karreskolingen 
3 på opfølgningsmødet
3 er f ærd igindslust i NB ........  .....
Alle dem der har henvendt sig på. kontoret, vil man henvenne 
sig til, når støtteforeningen skal oprettes.
Der blev på GF rejst en diskussion af arbejdsstilen i NB.
Den hårde arbejdsstil og det hårde tempo gør, ot mange fal
der fra. Dette må løses, for at vi kan blive en bedre og stør
re organisation.
Der blev desuden rejst en kritik af verdensmesterholdningen
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i DB, og det "blev præciseret, at denne holdning kan afskrække 
nye Dg ødelægge vores forhold til allierede.
Det er vigtigt i indslusningen, at den nye får tæt kontakt 
til en gammel DB'er - dette vil bl.a, kunne sikres, ved at 
systemet med de skolingsabsvarlige kommer til at fungere-i 
Der blev reist en kritik af, at de DB'ere der sidder på til
lidsposter har prøvet at få et overblik over situationen uden 
at sørge for at 'give "det videre til resten af organisationen. 
Der blev re.ist en diskussion om, hvordan man i DB kan disku
tere andre ting end boligspørgsmål og man konkluderede, at 
dette fortrinsvis må ske i bokampgrupperne.
Der blev endvidere rejst en diskussion om gruppeledere i DB. 
Pig. definition på en gruppeleder kom frem: Det er en person, 
som ikke bare er aktivist, som ikke går igang med en arbejds
opgave uden at have nogen baggrundsvuden, men som. har en for
ståelse for de ting han sætter igas'. , og er i stand til at 
planlægge, gennemføre og opfølge dem.
Der blev rejst en diskussion om parolen om de loo gruppeledere 
skolingen, hvad DB er for en organisation og hvordan vi får 
udvidet medlemstallet. NB er en organisation, der har til op
gave at uddanne gruppeledere og specialister. Det vil altid 
betyde en begrænsning af medlemstallet i NB. Det er på den bag 
grund vi opretter støtteforeningen, for altid at sikre os at 
der er folk nok til de gruppeledere vi har i NB og til at løse 
de arbejdsopgaver, som hele tiden kommer. Den da vi aldrig 
skal blive' et alternativ til d.e eksisterende organisationer 
skal folk også melde sif ind i deres lejerforening og organi^ 
sere sig i den opgang eller karre, hvor de bor. NB er et sup
plement til de organisationer der findes.

INDLEDNING OG KONKLUSION:
Der var flg. rettelser og suppleringer til PU's beretning:
Side 4:
Byggepatruljen registrerede Prins Jørgensgadell/Griffenfelds-- 
’gade 21 - d. 21/3.
Aktion på Frederiksberg Rådhusplads, hvor man rejste skam
støtte for KB.
.aktion på Ballerup Kro.
Ejerlejlighedsaktion på v/orsåesvej.
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Side 53 s
2. sidste afsnit; "...oppe på det største antal karrer og 
huse i NB's historie, uden at det dog er noget at prale af. 
Nederst(lige feter "...rent faktisk har overblik over situ
ationen")! Vi har ikke i de enkelte basisgrupper været i stand 
til at bruge samtlige organisationens erfaringer. Vi har i 
stor udstrækning selv valgt vores arbejdsopgaver, men har grun 
det uforudsete ændringer i den boligpolitiske situation nog
le gange været.nødt til at sætte tempoet op, hvilket har be
virket den stressede arbejdsstil.
Aktionskalenderen skal hedde aktivitetskalenderen.
Indledningen skal til næste Gi1 køre mere på, hvad GF skal 
bruges til og hvad den betyder for organisationen.
I konklusionen mangler der noget om;
■1. Agit/prop og boligteateret.
2. Libberne 
3.. Bokoo.
4. Forholdet til fagbevægelsen
5. Pressedækning
6. Boligministeren -Helge der gik, Ove der kom.
Diskussion; Der blev rejst kritik af, at vi ikke havde del
taget i valgmøderne. Det skyldes, at der kørte.SmE-aktioner 
på samme tid. Vores SmE-allierede deltog kun aktivt i valg
kampen og var ikke med i planlægningen af SmE-aktionerne, som 
NB derfor måtte lave selv.
Der blev reist et spørgsmål om hvor stærk NB er og hvor NB1 s 
styrke egentlig ligger. Vores styrke ligger hovedsageligt i 
vores stramme organisering, høje aktivitetsniveau og i at vi 
næsten har fuldstændig tjek på, hvad der sker på boligområdet. 
Der blev rejst en diskussion om hvordan vores GP-papirer skal 
bruges i forhold til vores allierede. Der kom flg. forslag;
Vi skal fremover satse på at lave vores GP-papirer således, 
at også andre udenfor NB, d.v.s vores allierede, kan få udle
veret vores papirer og forstå hvad det er NB vil satse på 
samt komme på vores GF.
Der udspandt sig en heftig diskussion omkring denne linje. Nog 
le mente, at den interne strategi og taktik ikke skal ud, 
mens andre mente, at man f.eks. kunne bruge støtteforeningens
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GF til at invitere allierede med.
Fra dirigentpanelet kom flg. forklaring: Formålet med KB'1 s 
GF er, at give den enkelte NB!er så stort et overblik som 
muligt og sikkerhed i sit arbejde. Derfor er det vigtigt at 
de oplæg som kommer er præcise, så hver enkelt NB'er forstår 
dem. Vi skal altid være så åbne som muligt, men det må alsrig 
g' ud over sikkerheden. For at styrke forholdet til vores al
lierede, kan vi udsende et officielt referat fra vores GF.
På GF opnåedes ikke enighed omkring dette punkt.
MED DISSE RETTELSER OG SUPPLERINGER BLEV FU'S BERETNING 
GODKENDT.
ad 5 Sang: GF sang "Det kon blive bedre kammerat".
ad 6 Strukturændringer: Der var flg. forslag til strukturæn
dringer indstillet af et enigt koo-møde:

Alle NB'ere der bor i Den Sorte Firkant skal være organise
ret i en bokampgruppe, og påtage sig de opgaver, det medfører, 
at være i en bokampgruppe.
Tilf øjelse_af_kapite1_13 om økonorai_foreslået_af_kontorgruggen 
Kapitel 13« Okonomi.
§_21_1_stk_:_ l._ NB' s økonomi baseres på følgende:
a. Kontingenter.
■b. Foredragshonorarer, 
c. Frivillige bidrag.
Stk_1_2_1 a. Kontingentet fastsættes på den ordinære General
forsamling.
b. Kontingentet betales månedsvis til basisgruppens Koo-møde- 
repræsentant, der afregner det på det første Koo-møde i hver 
måned til NB's kasserer eller kasserersuppleant.
c. Kontingentrestance på over 2 måneder medfører indstilling 
om eksklusion til FU og Koo-mødet.
d. Kontingentet skal dog være ført ajour op til NB's halvår
lige Generalforsamling, for at den enkelte aktivist er valg
bar og har stemmeret.
Stki_3il Indtægter fra foredrag om NB går ubeskåret til NB ’ s 
kasse. Endvidere går indtægter fra NB's teater og musikgruppes 
forestillinger ubeskåret til NB’s kasse.
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S’tk. _{K Frivi.ll.ire bidrag, som :TB' ere modtager til organisa
tionen , skal omgående afregnes med 'IB’s kasserer eller .kas
serersuppleant .
Omkring forslaget om bokoo -organisering kom flg. holdninger 
fra. salen:
llle NB:ere skal så vidt muligt være organiseret i en bo- 

kampgruppe eller
Organisationen skal til enhver tid arbejde på at udvide 

NB ernes muligheder for at deltage i en bokampgruppe'. .
Det blev mere og mere tydeligt, at der var uenighed omkring 
bo-kooens betydning for organisationen og for det enkelte 
medlem. Derfor blev der stillet forslag om at udskyde afgørel
sen til næste GF,
Derefter gik GF over til afstemning om udskydelse af spørgs
målet om bo kooorganisering til næste GF.
34 stemte for forslaret.
7 stemte imod forslaget.
Forslaget var vedtaget.
Omkring tilføjelse til strukturen om økonomi kom flg. ændring 
til forslagets S 21, stk. 2, pkt. c.:
Kontingentrestance på over 2 måneder medfører indstilling 
om eksklusion fra basisgruppen til FU og KOO-mødet.
Med denne ændring blev forslaget vedtaget.
Da tidsrammen for GF på dette tidspunkt var overskredet, be
sluttede man at udskyde punktet 'økonomi til efter freokosten.
ad 7 Udfyldning af skemaer :Kontor,gruppen gav en kort introduk
tion til, hvordan skemaerne skulle udfyldes. Selve udfyld
ningen foregik under frokosten, 
ad 8 Sang: Brandfældesangen.
FROKOST
ad _9 Sang' GF startede efter frokost med at synge "For en 
bolig vi kan betale .
ad lo Økonomi Ebbe'fremlagde som NB* s kasserer det reviderede 
regnskab for NB * s økonomi i perioden lo/lo-76 til 1/4-77. Det 
blev gennemgået punkt for punkt med kommentarer.
Derefter var der diskussion af regnskabet og der kom flg, sup
plering:
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Den gruppe, der står for bilen, skal for fremtiden føre regn
skab over udgifter og indtægter i forbindelse med driften.
Mette fra kontorgruppen fremlagde økonomisk status for NB pr. 
1/4-1977. Hertil kom flg. suppleronger:
For fremtiden skal aktivregnskabet deles op i en rubrik, der 
indeholder egentlige aktiver (kassebeholdning m.m.), og en 
rubrik der indeholder materialebeholdningen (plancher, bil m.m.). 
Det blev besluttet af eftergive flg. 3 poster:
Depositum for leje af Stengade 3o 250,oo kr
Lån til Kirkekarreen 150,oo kik:
Rita Rasmussens gæld til NB på 16,5o kr
Ialt 416,5o kr
Revisorerne havde flg. kommentarer til regnskabet:
Bilag gennemgået og fundet i orden. Ved gennemgang af regnska
bets udgiftsside, studsede vi over et underskud på 16oo kr på 
bilen. Vi manglede ganske bilag for denne. Derimod glædede vi 
os over overskud på diverse aktioner og turneer. Vi vil i al
mindelighed udtrykke vores beundring for det fint gennemarbej
dede regnskab. Regnskabet viser også tydeligt, at kontorgruppen 
sr yderst ansvarlige overfor NBfs økonomi.
Girobeholdning og kassebeholdning er i overensstemmelse med 
regnskabet.

Kim Hilmer Petersen
Christian Jensen 15/4 - 1977

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. STORT KLAP FRA FORSAM
LINGEN .
Jan Olsen fremlagde kontorgruppens forslag til kontingentfor-r
hø j e .1 s e .
Forslag til kontingentforhøjelse:
Fremover har NB 2 kontingentsatser:
1. Lønarbejdere og arbéjdsldse med arbejdsløshedsunderstøttel
se betaler 2o kr/måned.
2. Folk under bistandsloven, pensionister, studerende, ung
arbejdere, lærlinge og soldater betaler lo kr/måned.
Med flg. ænarin - "Soldater betaler 2o kr/måned" - blev kon
tingentforhøjelsen vedtaget.
Jan Olsen fremlagde herefter en sammenligning mellem sidste GF’s 
budget contra hvad der reelt er blevet brugt.
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Indtægter: Vi regnede ned at få 4ooo ind på materiale salg - 
der kom kun 3ooo.
Foredrag var beregnet til at give 3ooo - der kom 21+149 ind. 
Indsamlinger og gaver var beregnet til 2ooo - det gav 1896. 
Fester var beregnet til 3ooo - det gav kun 2ooo.
Udgifter: På sidste GF fik kontorgruppen bevilget et rådigheds
beløb til kontotrets drift på 2ooo kr. Af disse penge var der 
blevet brugt 1772.
På stencils og sværte havde vi regnet med at bruge 4ooo kr. Det 
blev overskredet med 15oo, så vi ialt brugte 55oo kr.
Vi havde regnet med at bruge 5ooo kr til optryk af gamle pje
cer, men der blev ikke brugt nogle penge på denne post,
Vi havde regnet med 65o kr til agitationsmateriale, her var 
der blevet brugt 2ooo kr.
Desuden var der hegnet med 2ooo kr til nye pjecer. Her var der 
kun brugt 6o kr til pjecen "Der er arbejde nok".
Budgettet var på I8 0 0 0 0 kr, men blev overskredet med 8 0 0 0 , så 
vi ialt har brugt ca. 26. 0 0 0  kr i sidste GF-periode.
Budgetforslag for perioden 1/4-77 til l/lo-77.
Indtægter:
Kontingent 7000,00
MaterialeSalg ’ ' ■•■'4500,00
Foredrag 2 0 0 0 , 0 0

Indsamlinger og'gaver 2 0 0 0 , 0 0

Møder og fester 2 0 0 0 , 0 0

Teater 6000,00
Andre honorarer 1 0 0 0 , 0 0

Indtægter fra kontoret (telefon, fotokopimask.) 2 0 0 0 , 0 0

Diverse 2 0 0 0 , 0 0

Salg af EP-plade 7500,00
36000,00

Udgifter:
Husleje 1 0 0 0 , 0 0

El, gas, petrolium 1 0 0 0 , 0 0

Kontorets drift 3000,00
Papir og sværte 5000,00
Aktioner 3000,00
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Optryk af.udsolgte pjecer
Nye pjecer
Sangbog
Agitationsmateriale 
Produktion af EP-plade 
Afdrag på anlæg

2 0 0 0 , 0 0  

2 0 0 0 , 0 0  

6500 ,00 
2 0 0 0 , 0 0

7500.00
3000.00 

36000,00
Budgettet blev taget til efterretning.
På dette tidspunkt foretog Ebbe GF's første indsamling. 
ad 11 Sang

Herefter gik GF over til "Fremtidigt arbejdsprogram". Dette 
foregik på flg. måde: 1. Gruppedebat, 2. Fremlæggelse og dis
kussion i plenum, 3. Vedtagelse.
Da tidsplanen sent lørdag eftermiddag var overskredet med ca.
2 timer besluttede GF at udskyde plenumdiskussionen og vedta
gelse af Fremtidigt Arbejdsprogram for trafikgruppen og bolig
området til om søndagen.Desuden besluttede man at starte kl. 
9.oo søndag morgen.
Lørdag aften var der spisning og fest.
Søndag startede med fælles morgenmad kl 8.00.
Kl. 9.00 blev "ejerlejlighedssangen" sunget og derefter var 
der en kort indledning til dagens arbejde, hvor programmet 
og den reviderede tidsplan blev gennemgået.



- 19 -

FREMTIDIGT ARBEJDSPROGRAM FOR KVARTERSOMRÅDET.

TOMTEGRUPPEN.
I. max. og min.
Min: Aktioner for midlertidig udnyttelse af flg. tomter: Slots

gade/ Stengade , Todesgade og evt. Blågårds Palds/Korsgade. 
Kommunen skal vedtage at etablere midlertidige anlæg på 
disse tomter.
Gårdanlægsaktion i Korsgade/Vævergade og evt. Vævergade/ 
Tjørnegade.
Plankeværksaktioner.
Aktion for nedrivning af baghusene i Solitude-karreen,
NBI skal op at stå.
Vi skal have en linje for byggeren.
NB og karreerne skal opstille krav til byfornyelsen.
I SAMT skal diskussionen af byfornyelsen i kvarteret og 
af KBI-forslaget startes op.

Max: Aktioner på samtlige tomter og midlertidige grønne an
læg på disse.
Færdigt forslag til gårdanlæg i Korsgade/Vævergade.
Vi skal støtte karre-grupperne i Prater og Solitude i ar
bejdet med gårdanlæg, og Folkets Hus og Kirkekarreen i ar
bejdet omkring planerne om nybyggeri i karrerne.
SAMT7 s arbejdsområde skal udvides til at omfatte hele 
byfornyelsen.
Vi skal sikre, at KBI-forslaget forsynes med svømmehal, 
bibliotek, friarealer og institutioner.
Vi skal sikî e, at alle forslag til planer vedrørende by
fornyelsen i kvarteret vedtages efter kommuneplanlovens
pro'■ edure.

2i _Hvordan_ gennemføres _ det ?

I april planlægges en samlet sommeroffensiv, bestående af tom- 
teaktioner, gårdanlægsaktioner, plankeværksaktioner og gade
fester. Der startes med tomteaktioner på Slotsgade/Stengade, 
som fremover skal være basen. Der skal køres arrangementer hele 
sommeren på denne tomt - uanset om kommunen laver midlerti
dige anlæg. Arrangementerne skal køre lørdag og evt. søndag 
formiddag, for ikke at kollidere med Folkets Hus's arrange
menter .

made -j ~V - j -

K"R T ■ f n r ’R 1 n  cr om n i -  t n m f p r n p  qV ^ I mi ril nrin\7T+-uc inHti 1
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Samtidig skal der køres aktioner på de andre tomter og i karre
erne. Den brede utilfredshed i kvarteret skal samles op, og 
KBI' s forslag om at tomterne skal mislertidigt udnyttes ind
til byggeriet starter, skal bruges i presset på kommunen for 
midlertidige anlæg. Arrangementerne skal bruges til agitation 
om bl.a. trafikforslaget og begyndende opvarmning til arbej
det med byfornyelsen i kvarteret. NBI skal op at stå gennem 
fodboldturneringer for skoler, ungdomsklubber, NB!ere og andre. 
I midten af maj skal arbejdet i Korsgade/Vævergade om gårdan
læg for alvor startes op. Senere skal der køres gårdanlægsak- 
t ion.
For Todesgade-tomten ligger der ide til aktion: Bo personer 
i badebukser1 kræver svømmehal.
Første opfølgning af hele sommerhalvårets aktiviteter kan be
stå i en saneringsdemonstration til Rådhuspladsen og afholdelse 
af kvarterskonference - arrangeret af NB, Griff., og KF - i 
september. Kun hvis vi er i klar opposition til kommunen skal 
der køres en demonstration. I stedet kan man lave et stort 
udendørs offentligt mdde - også indkalddt af NB, Griff. og KF - 
evt, kombineret med en fest, hvor man inviterer de ansvarlige 
politikere og myndigheder ud i Firkanten.
Samtidigt med arbejdet for midlertidig udnyttelse af tomterne 
skal tomtegruppen sørge for, ar KBI' s forslag om nybyggeri i 
Kirkekarreen, Korsgade/Vævergade, Vævergade/Tjørnegade og So
litude bliver diskuteret i disse karreer, og at der bliver 
taget stilling til det.
Der skal desuden startes en bredere debat om byfornyelsen i 
kvarteret gennem Nørrebro Avis, plancher ved tomteaktioner o.l. 
De endelige løsninger skal laves i karrerne af de organise
rede beboere.
Ang. Byggeren: Vi må kræve, at der fortsat er en byggelege
plads i kvarteret. Vi må formulere kravet i samarbejde med 
pædagogorganisationerne på Nørrebro gennem NLK (Nørrebros 
Lokale Koordinationsudvalg,der består af tillidsfolk fra alle 
pædagogorganisationer på Nørrebro). Sandsynligvis vil Magistra
tens 3. afd. støtte kravet om byggelegeplads.Dette skal under
søges .
Karrearbejdet foi1 vinterhalvåret skal være lagt:-,fast. Der skal 
køres en kort og præcis karreskoling for hver enkelt karre, der 
skal startes o p .
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2i_Allierede.
Tomteudvalget under Blågårdskontakten skal inddrages direkte i 
sommeroffensiven. Arbejdsløshedsudvalgene skal inddrages i 
aktionerne under kravet "Sært arbejde igang". Vi skal videre
udvikle den kontakt, vi har fået med Ung i arbejde omkring plan
keværksaktioner. Handelsforeningerne og Lokalrådet skal støt
te op. Det vigtigste er arbejdet, med organisationerne i'kvar
teret. Vi skal lave planerne i samarbejde med G 15, DKU, Fag** 
lig Ungdom,, skolerne og ungdomsklubberne. Vi skal prioritere 
aktionssamarbejdet med G 15 højest, og i den'forbindelse f.eks. 
lave et NB-arrangement i G 15.
Plenumdiskussionen af fremtidigt arbejdsprogram for tomtegruppen 
Der blev spurgt, hvorfor DKU specielt var trukket frem som al
lieret. Grunden er, at DKU selv har henvendt sig til NB for 
at være med i arbejdet omkring tomterne, og at DKU har gode 
kontakter til G 15..Det blev pointeret, at vi skal arbejde på 
at få så mange organisationer med som muligt, hvilket DKU og
så er interesseret i.
Det blev diskuteret, hvornår og på hvilken måde folk fra ung
domsklubber m.m. skal inddrages i arrangementerne og aktionerne 
på tomten. Vi skal gå ud til folk med de linjer og den plan
lægning der ligger for arbejdet nu: Ideer til aktioner og for 
slag til datoer, på det grundlag skal vi diskutere videre sam
arbejde. Vi skal. være åbne overfor de forslag de kommer med, 
men der må ikke være tvivl om .at der skal køres aktioner.
Vi skal ikke køre arrangementer hver weekend, hvis dem vi får 
med ikke kan køre i det tempo.
Til sidst kom der forslag om, at tomtegruppen arbejder på at 
sikre., at affaldet i kvarteret bliver fjernet.
Fra en af gruppediskussionerne omkring støttefroeningen blev 
det fremlagt:
Der skal hele tiden være afsat min. 2 folk fra NB’s støttefor
eningsgruppe til at køre stabilt med på tomten, aftale møder 
med og tage sig af de folk, vi kan få med i støtteforeningen.
Vi vil herigennem få nogle af de erfaringer, vi mangler omkring 
støtteforeningen.
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TRAFIKGRUPPEN. 

li_Maxi_og_min.
Min. SAMT vsdtager forslag til trafikløsning for Firkanten og 

: omliggende gader.
Udarbejdelse af pjece om forslaget.
Agitation i karrerne. Gadefester.

Max. Kommunen vedtager trafikforslag som opfylder SAMT's krav. 
SAMT .kommer i arbejdsgruppen omkring KBI-forslaget.

2 j,__Hv or dan_ gennemføre s _det ?
I april ligger der en række krav til trafikløsning fra SAMT, 
og nogle eksempler på løsninger i enkelte gader.
Dette diskuterer organisationerne, og der tages beslutning på 
SAMT-mødet d. 28/4. På mødet fremlægges et opsamlende oplæg 
om trafikløsningsforslaget, ledsaget af skitser. Gadefester/ 
agitation aftales mellem SAMT og karregrupperne.
Oplægget diskuteres i organisationerne i maj. På SAMT-mødet 
d. 26/5 vedtages et forslag, som indeholder flg.: Generelle 
krav og principper vedrørende trafikløsning + kort der viser 
buslinje, skoleveje o.s.v. + eksempler på løsninger i enkelte 
gader.
I juni laves pjece om det endelige forslag.
Sideløbende med SAMT-arbejdet skal der foregå agitation og 
afholdes oplysende møder i karrerne, og karregrupperne skal 
opstille krav til trafikløsning for netop deres karre som led 
i dette.
Trafik skal løbende behandles på KF. KF skal støttet af SAMT 
tage rundt til de enkelte karrer, og aftale hvordan debatten 
skal foregå i de enkelte karreer. Der skal aftales tidspunk
ter for gadefester og beboermøder i karreeren. Endelig skal 
der afholdes et eller flere møder for hele kvarteret, hvor 
man diskuterer trafik.
I juni og august afholdes gadefester i området, hvor der agi
teres for SAMT's trafikforslag.
Efter sommerferien uddeles pjecen.
SAMT tager stilling til afholdelse af møde med ansvarlige po
litikere og embedsmand i kommunen, og arbejder iøvrigt videre 
for gennemførelse af trafikforslaget.
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§i_Allierede.
SAMT består allerede af 23 organisationer - 'næsten samtlige 
lokale organisationer. Det skal sikres at socialdemokratiet 
ikke springer fra eller bremser arbejdet. I sommerperioden 
forhandles med SS, LLO, KH, Griff., partierne og andre om til- 
slutning til trafikforslaget.

Referat af plenumdiskussionen af fremtidigt arbejdsprogram 
for trafikgruppen:
Der blev spurgt, hvordan SAMT ville forholde sig til trafikar
bejdet i Røde Rose, og om kommunen ikke ville begynde at køre 
del og hersk på SAMT og trafikarbejdet i Røde Rose, Der blev 
sagt, at arbejdet i Røde Rose er positivt. SAMT er imidlertid 
meget længere i arbejdet, der er ingen organisering i Røde Ro
se kvarteret og kommunen vil ikfee køre del,og hersk, bl.a. for
di byfornyelsen i Sorte Firkant er prioriteret højest i kom
munen de næste par år.
Endelig blev der sagt, at SAMT vil tage kontakt til alle or
ganisationerne ved Jagtvejen, da en del af trafikken som kon
sekvens af trafikløsningen for Sorte Firkant vil blive ledt her
ud, og at det derfor ér nødvendigt at få arbejde igang omkring 
trafikløsning for Jagtvej, der kan sikre bedre trafikforhold.

ORGANISERING (hele kvartersgruppen),
Kvartersgruppen består i øjeblikket af i!4 personer, og har 2 
undergrupper: Tomtegruppen (lo' pers.) og .trafikgruppen (6 pers.) 
Arbejdet i .SAMT og planlægning og gennemførelse af sommerofen- 
sivens plankeværksaktioner, gårdanlægsaktioner, tcmteaktioner 
samt gadefester er de 2 store arbejdsopgaver de næste 3 måneder, 
Antallet af undergrupper skal bibeholdes de næste 3 måneder, 
og derefter suppleres med en undergruppe omkring karrearbejdet. 
Med 6-8 nye, der skal skoles op gennem planlægning,og gennem
førelse af sommeroffensiven, er gruppen i stand til at vare
tage sine arbejdsopgaver. Gruppen må dog blive mere præcis i 
sin arbejdsstil og bedre til at bruge organisationen • her
under forbedre og udvikle koordineringen med "de ahdré'‘NB-grupper 
Gennem det brede samarbejde med organisationerne i kvarteret, 
bl.a. G 15, skal det nødvendige mandskab til aktionerne sik
res ,
Før sommeroffensiven skal gruppen på områdeskoling.
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B O L I G O M R Å D E T .

30LIGE0RLIGSG5UPDEII;
Hovedlinjer for arbejdet.
Vi skal benytte sommerferien og agurketiden til at nedsætte 
en aktionsgruppe, som stormer tomme lejligheder, og sikrer 
genhusning af brandfældebeboere og saneringsbeboere i de tom
me lejligheder.
Det skal køres sammen med SmE og UmB, og formålet skal især 
være, at sikre at KTL (kontoret for tomme lejligheder) gør 
brug af sin mulighed for tvangsudlejning. Via grundejerfor
eningen skal vi have justitsministeriet til at fradømme nog
le ej.ere retten til at udleje og administrere ejendomme. Vi 
skal arbejde på at sikre, at anvisningsretten til den priva
te boligmasse overgår til Københavns kommune.
Sammenslutningen af Donatsky-lejere skal arbejde for at få 
justitsministeren og grundejerforeningen til at fradømme Do- 
natsky udlejnings- og administrationsretten. På samme måde 
med Lars Chr. Nielsen og Lønborg. Det er boligforligsgruppens 
opgave at gøre det samme med de besværligste ejere i de ejen
domme, som de besætter.
Vi skal sikre, at der vedtages et stop for salg af ejerlej
ligheder. Er det ikke muligt skal vi have et midlertidigt 
stop igennem, og så skal vi udnytte tiden til at vise alle 
de asociale konsekvenser af ejerlejligheder, så det midler
tidige stop bliver ændret til et totalt stop. Vi skal køre 
hårdt frem med krav om totalt.stop og kun snakke om midler
tidigt stop overfor besværlige allierede, og vi skal øge 
kritikken af lappeløsningsforslagene.
Der skal ligge planer for opfølgning af SmE-' juni-akt ionerne, 
der skal bl.a. holdes møde med de ansvarlige politikere i 
efteråret.
Stilladsgruppen skal varetage arbejdet med .'.moderniseringer. 
Max, de næste 3 mdr.
Vi skal have totalt stop for salg af ejerlejligheder. Dette 
skal vi sikre ved at køre præcist på de positive i social
demokratiet omkring boligspørgsmålet. Her benytter vi os
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af det kommende kommunevalg, og trækker de enkelte kommune
rødder frem og hører om de ikke går ind for en social bolig
politik, og om.de derfor ikke er enige i, at e:j erle;i ligheder 
er noget lort.
SmE-juni-akt ionerne skal blive en succes, der 1. smasker vo
res krav i hovedet på de ansvarlige politikere, 2. styrker 
Ba 76 og 3* aktiviserer flere beboerforeninger i København 
og i provinsen, så de kommer med i nogle aktioner og til
slutter sig SmE. De væsentligste boligudvalgsmedlemmer skal 
besøges i provinsen.
Vi må i sommerferien udnytte.vores erfaringer, så vi får dra
get beboerne akt1vt ind i arbejdet blandt andet i ETmB-SmE- 
gruppen, således at vi gennemfører aktioner, der startes 
geiinem beslutning på et beboermøde og gennemføres i tæt sam
arbejde med beboerne i den berørte ejendom. Samtidig skal vi 
satse på, at få genhusningsberettigede mere aktivt ind i ak
tionerne .
Vi skal have grundejerforeningen til at tjekke og udlevere de 
oplysninger, som ejerne giver som begrundelse for at lade 
lejligheder stå tomme. Vi skal anmelde tomme lejligheder til 
KTL. Vi skal kun anmelde tomme lejligheder til grundejerfor
eningen i særtilfælde, d.v.s lige før en besættelse.. Ejen
domsmæglernes lovbrud skal stoppes - overfor ejendomsmægler
foreningen skal vi forklare,- at de bliver nødt til at bevise 
, at lejligheder der er til salg ikke har stået ulovligt tom
me .
Vi skal vinde lejekontrakter i Vorsåesvej og presse Frede
riksberg kommune til at bruge deres muligheder for tvangs
udlejning. På Frederiksberg skal vi benytte os af modsætning
erne i Socialdemokratiets boligpolitik.
Vi skal sikre at Todesgade' ikke udstykkes, og at de lejemål 
der bliver tomme bliver lejet ud til genhusningsberettigede. 
Vi skal køre en langtidsbesættelse på Nørrebro, 
Grundejerforeningen skal sikre at deres medlemmers lejlig
heder ikke står ulovligt tomme, ellers må. SmE sikre at kom
munen gør det ved tvangsudlejning. Vi skal udarbejde en rede
gørelse for grundejerforeningens arbejde, med henblik på. ak
tioner overfor grundejerforeningen.



Min, de næste 3 mdr,
SmE-skolingerne skal standardiseres og køres koordineret med 
skolingsgruppen.
Ej erle j lighed sskrækplakot er fra SmE, der afslører ejerle ;) lig
hedstanken som asocial, skal ud over hele landet.
Vi skal deltage i FKB' s ejerlejlighedsgruppe, og herved sik
re, at FKB ikke ødelægger det der er vundet, og vi ski arbej- 
'de på at få positive fra de andre FKB-grupper med på en kamp- 
linie overfor ejerl.jligheder.
Arbejdsområderne skal præciseres i undergrupperne som ansvars
områder, der hver har min 1 gammel og 1 ny som ansvarlig.
Vi skal blive bedre til at planlægge indslusnings- og opsko
lingsopgaver og tage dem med i 3 mdr.s planerne.
Vi skal køre hårdt på Ove Hove. Han sk- 1 præsenteres for vores 
krav til boligpolitikken så eftertrykkeligt, at han ikke er 
i tvivl om, hvad lejerne ønsker, og hvordan det. gennemføres.
Vi skal have boligudvalget på rundtur så de ser.følgerne af 
den asociale boligpolitik i virkeligheden (se under alliancer). 
Boligforligsgruppen skal ps områdeskoling.
Alliancer,
På Frederiksberg skal vi simre en alliance med SF, DKP, VS 
(og Radikale, hvis de er der) og socialdemokratiet om en of
fentlig udtalelse, hvor vi kræver stop for salg af ejerlej
ligheder og kommunal tvangsudlejning af tomme lejligheder.
Med henblik på SmE juni-aktionerne skal vi have landets enkel
te kommuners kommunalbestyrelser til at kræve et midlertidigt 
stop og kræve boliganvisningen genindført med strammere kon
trolmuligheder - i samarbejde med SmE i provinsen.
Vi skal have Ove Hove til at indse, at den eneste mulighed 
for at få gennemført noget, er at få beboerne med. Sålænge 
man laver love udenom beboerne, vil loven selv med de bedste 
hensigter ikke kunne bruges,
Kaj Poulsen, den eneste socialdemokrat der ikke stemte for 
miniboligforliget, Hans Halvorsen, Eiler Koch og Gunnar Ul- 
bæk skal presse boligudvalget på rundtur i kvarteret (Eilar 
Koch er gået ud af Folketinget),
Der må fastsættes et loft over huslejerne både i den ældre 
og i den nye boligmasse. Boligforligsgruppen og genhusnings



27

gruppen skal arbejde med en argumentation for vores krav til 
huslejens størrelse. Udgangspunktet skal være, at alle skal 
have en bolig de kan betale.
Arbejdet med huslejestigninger skal foregå i samarbejde med 
Griff. og i NmB-regi.
Presselinje.
Vi skal have alle og enhver til at indse at ejerlejligheds
tanken er asocial.
- at de enkelte kommuner mister skattepenge som kunne være 

blevet brugt til sociale forbedringer.
- at staten Danmark bliver fattigere.
- at saneringen bremses.
- at ejerlejligheder betyder at de gamle boliger gøres til 

sminkede lig.
- at så længe der r muligheder for at lave ejerlejligheder 

vil der foregå spekulation, og der vil fødes flere bolig
hajer og syge børn.

- det paradoksale i manglen på, genhusningslejligheder og de 
mange tomme lejligheder.

- genhusning i private ejendomme
- ejerlejligheder betyder 2oo milliarder i spekulanternes 

lommer.
Det at huslejestigninger ved brandsikring tvinger folk til at 
flytte, uden at have genh .isningsret, skal køres op i pressen 
(samtidig skal det køres overfor Ove Hovej.
Hvordan skal målene nås, prioritering, organisering.
Det der skal prioriteres højst lige nu er, at sikre et stop 
for ejerlejligheder. Dette skal gøres dels ved at styrke vores 
alliancer og dels ved at st rke venstrefløjen i socialdemo
kratiet i deres opposition og dels ved at få Retsforbundet og 
de Radikale med på linjen.
Vi skal prioritere forberedelserne af juni-aktionerne højt.
Før vi får nye folk, skal de nye, der allerede er, drages 
ind i ansvarsområder i undergrupperne.
Vi stel planlægge aktioner bevidst, så folk der er med i dem 
bliver gruppeledere efter aktionerne.
Vi skal have nye "gamle" folk. 4-5 stk - helst arbejdsløse.
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BRANDKOO,

Hovedlinjer for arbejdet.
Vi skal først og fremmest arbejde på at få dannet genhusnings
foreninger i de brandfælder, der er dømt til nedrivning. 
Derefter skal vi systematisk oprette genhusningsforeninger 
i de ejendomme der skal lempeligt brandsikres. Vi skal ar
bejde på, at det i kommende ejerlejlighedsbesættelser bliver 
folk fra brandfælderne, der flytter ind i de tomme lejlig
heder.
Vi skal sikre at vi får tjek på de forhandlinger der fore
går i folketinget omkring brandsikringsloven og med pres fra 
beboerne påvirke beslutningerne.
Min, for de næste 3 mdr..
Sætte kravet om nedrivning af brandfælderne i sammenhæng med 
krav om stop for salg af ejerlejligheder og krav til kvar
terets byfornyelse. Der skal bygges boliger til beboerne 
fra brandfælderne.
Udvikle en praksis for, hvordan vi skal køre overfor myndig
hederne i § 3-huse, som skal lempeligt brandsikres, og få 
dem nedrevet.
Deltage i NmB's aktion mod tomme lejligheder og som led i 
deres kampagne få beboerne fra brandfælderne til at deltage 
i besøg på. Børge Schmidt s kontor med krav om genhusning i de 
private ejendomme.
Vi -skal.have ,en linje f or, .hvordan, vi får. genhusningsle i lig
heder fra grundejerne (de looo lovede lejligheder).
Vi skal., sikre løbende kontakt til Boligkommis ionen og hele 
tiden vide, hvilke ejendomme de skal behandle. Vi skal sikre 
at de kender vores krav for hver enkelt ejendom.
Vi skal lave plankeværksaktioner, for at få nedrevet de 
plankeværker,- der hindrer adgang for brandvæsenet og som ud
gør en brandfare, i sanarbejde med kvartersgruppen, Ung i 
arbejde og stilladsgruppens allierede.
Max, de næste 3 mdr.-
At de 18oo lejligheder i brandfælder, som Boligkommisionen 
har besluttet skal nedrives, bliver nedrevet, og at dette
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tal ikke nedsættes yderligere.
At brandsikringsloven ikke forringes yderligere.
At brandsikring ikke giver huslejestigninger.
I de ejendomme der skal lempeligt brandsikres, skal vi ud
vikle forskellige former for huslejenedsættelsesaktioner, 
f.eks. kan den manglende vedligeholdelse modregnes i husle
jen.
Der skal arrangeres en saneringsdemonstration (se kvarters
omradet ).
Om karrearbejdet.
Karrearbejdet skal styrkes gennem den undergruppe, der skal 
være sekratariat for KP. Den skal sikre præcise og gennemfør
lige linjer for de karreer, hvor vi arbejder.
Gruppen skal si-vre at vi får en butik, samt fungere som sik
kerhedsnet for driften af butikken.
På længere sigt skal vi sikre, at vi får indflydelse på kar
rearbejdet i vVesselsgadekarreen, så der køres en kamplinje i 
denne karre. Yi skal tage udgangspunkt i B'aggesensgade 13 
og Wesselsgade 22.
Derudover skal vi have tjek på, hvornår der kommer sanerings
planer for de 2 karreer omkring Gartnergade m.fl. Endelig 
skol der inden for de næste 3 mdr. lægges en præcis arbejds
plan for karrearbejdet i folkets Hus karreen.
Alliancer.
I øjeblikket har vi KP og NmB som sikre allierede. Griff. 
skal være en sikker allieret. Yi arbejder på. at få. en alli
ance med LLO, Kil, og VH op at stå.
Vi skal arbejde på at få KB I og BL til at g®, ind for kravet 
om nedrivning af brandfælderne og nedrivningen skal følges 
op af genopbygning af socialt boligbyggeri til en pris vi 
kan betale.
Byggepatruljen skal med på vores krav. Vi skal inddrage brand
svendenes fagforening so., støtte til vores krav.
Vi skal arbejde på at få en alliance m d SS op at stå med 
krav om genhusning.
Vi skal i første omgang bruge de kontakter inden for de politis 
ke partier og andre allierede inden for lejer- og fagbevæ
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gelsen til også at køre vores brandsikringskrav. 
Arbejdsudvalget mellem KP og SS skal bruges til at lave bed
re information omkring saneringen, og udfra erfaringerne med 
gårdanlæg skal vi opstille en eller flere modeller for gen
nemførelse af saneringsplaner i samarbejde med de berørte 
beboere.
Presselinjen.
Det umenneskelige og moralsk forkastelige i at lade folk bo 
i brandfælder, specielt når der er masser af tomme lejlighe
der. Myndighedernes uduelighed til at løse problemerne. De 
opfordrer jo direkte til, at folk selv tager problemerne op 
og går i aktion. Det smafundsbesparende i at rive brandfæl
der ned, skal vi køre på. Dette kan bruges til at påvise 
modsætningen mellem den praksis de borgerlige kører frem 
med og den nedskæringslinje som de iøvrigt kører frem med på. 
det sociale område.
Hvordan skal målene n5.s?
Brandkoo skal først og fremmest arbejde med at få tjek på det 
basisarbejde, som er igang, og som ikke i forvejen er koordi
neret af en basisgruppe. Brandkoo skal have en fast mødeaften. 
Brandkoo skal varetage ,arbejdet med brandfælderne. Udover 
Griff-koo skal der nedsættes en undergruppe med fast mødeaf
ten, der skal fungere som sekratariat for KP og sikkerheds
net for karrearbejdet.
Det skal sikres at der min. kommer 5-6 personer på brandkoos 
møder og 5 på karreundergruppemøderne.
Sfter sommeroffensiven-skal vi være i stand til at følge de 
aktiviteter op, som vi har varmet op til i sommeroffensiven.
På længere sigt må der være et samarbejde med boliggruppen 
og brandkoo om at få dannet bokampgrupper i de ejendomme og 
karreer, hvor det er nødvendigt at styrke det arbejde som 
er i gang og sætte nyt arbejde igang.
Bokampgrupperne stal bruges til at støtte det karrearbejde 
der er igang i de enkelte- ejendomme og karreer.
Pør en karre startes op, skal skolingsgruppen køre en præ
cis område/karreskoling.
Vi skal arbejde henimod, at alle iIB'ere laver et stykke
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karrearbe.jde i den karre eller ejendom, hvor d.e bor... ■

ffllPMOO. ...........■
Griff-koo er en undergruppe under brandkoo. Den skal fortsat 
varelage kontakten til lejerforeningen Griffenfeld og tjekke 
sager, som ligger tæt på lejerforeningens arbejdsområde og 
sikre at de bliver kørt rigtigt. Griff-koo skal fremover 
have en repræsentant fra stilladsgruppen, boligforligsgrup
pen og brandkoo på gruppens møder.
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STILLADSGRUPPEN.

Hovedlinj er for arbejdet.
Stilladsgruppen skal i samarbejde med Griffenfeld, Vester
bros Huslejerforening, Kæbenhavns Huslejerforeninger, Bygge
fagenes Samvirke, CAU og KKH sikre kommunal vedligeholdelse 
af kommunale og private ejendomme, samt sikre at brandsik
ringen i .§ 2 huse ikke giver huslejestigninger og at den 
adskilles fra den egentlige vedligeholdelse.
Min, de næste 3 mdr.
Det nuværende samarbejde med Byggepatruljen skal cementeres 
og videreudvikles, Slumrapporten fra Griffenfeldsgade 21/ 
Prins Jørgensgade 11 og Thorsgade 34-38 skal trygges af Byg
gefagenes Samvirke. Med udgangspunkt i Griffenfeldsgade 21/ 
Prins Jørgensgade 11 skal vi starte en opvarmning til en 
karregruppe for Folkets Hus karreen op.
Som en forudsætning for at vores linje i FH kan vinde ind
pas, skal den undergruppe i stilladsgruppen der arbejder med 
FH styrkes og stabiliseres.
Der skal laves en vedligeholdelsesklage i Baggesensgade 26 
og der skal inddrages flere beboere i arbejdet.
Stengade 3o gruppen skal på områdeskoling, for at sikre støt
te til karrearbejdet og arbejdet i Stengade 3o.
Max., de næste 3 mdr.
Kommunen og SS skal påbegynde vedligeholdelsesarbejder i Grif 
fenfeldsgade 2l/Prins Jørgensgade 11, og hvis det ikke sker 
skal dex aktioneres igen. Slumrapporten skal forelægges Wei-
dekamp.
Vi skal have Byggepatruljens arbejde til også at gælde res
ten af København.
Der skal oprettes beboerrepræsentation i Baggesensgade 26 
samt sikres at brandsikringen adskilles fra vedligeholdel
sen og ikke giver huslejestigninger.
Vi skal sikre karrelokaler for karregruppen i Stengade 3o og 
sikre at Stengade 3o bliver et beboerhus for karreens beboere
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Max. de næste 3 mdr.
GriffenfeIdsgade 23 skal startes op på. krav om vedligeholdel
se og genopretning, samt beboerne skal med i karregruppen for 
FH-karreen.
Der skal være startet en karregruppe op i FH-karreen og den 
skal stille krav til den nye randbebyggelse og sikre at den 
indeholder forbedrede muligheder for Folkets Hus.
Vi skal i samarbejde med fag- og lejerbevægelse slå kravene 
til en tidssvarende bolig og kravene til moderniseringer fast 
udfra Griffenfeldsga.de 21 og Baggesensgade 26-28.
Alliancer.
På kravet om kommunal tvangsvedligeholdelse og beboerstyret 
moderniseringer, skal vi sikre alliancer med flg: Griffen- 
feoldt, CAU, Byggefagenes Samvirke, VH, KH, KKH og BA 76.
Vi skal få borgerreprssentationspartierne DKP, VS, SF, Ra
dikale, Retsforbundet, Kristeligt Folkeparti og Socialdemo
kratiet til at bakke op om tvangsvedligeholdelse og evt. rejse 
det i Folketinget.
Presselinje.
Det er samfunds besparende, socialt og menneskeligt at vedli
geholde« Kommunens og de private hajers foragt for menneske
liv ved ikke at vedligeholde. Vedligehold nu - sæt arbejde 
igang. I stedet for at betale de mange penge til arbejdsløs
hedsunderstøttelser, skal de hellere sætte vedligeholdelses
arbejder igang.
Vedligeholdelse bevirker færre brændselsudgifter, og sunde 
boliger er samfundsbesparende, bl.a. bevirker det færre hos
pitalsophold .
Hvordan skal målene nås?
Arbejdet omkring Griffenfeldsgade 2l/Prins Jørgensgade 11 og 
Byggepatruljen skal prioriteres højest. Herefter arbejdet i 

Baggesensgade 26-28 og karregruppen i FH karreen og arbejdet 
i Praterkarren udfra Stengade 3o.
Gruppen skal formulere præcise arbejdsopgaver så den bliver 
i stand til at skole 6-3 nye fol1:, op i den kommende periode.
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Gruppea skal organiseres med ndergrupper der varetager arbe 
det. i de enkelte ejendomme., bestående af 2-4 NB'ere, som ko 
ordinerer og lægger fælles linier på basisgruppemøderne. Der 
skal koordineres med Griff-koo, brandkoo og faggruppen. 
Gruppen skal holde faste aftenmøder.
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GSNHUSNINGSGHUPPLET

Hovedlin.jer for arbejdet.
Laurine sagen skal løses, ved at BR vedtager social genhus
ningssikring for pensionister.
Samtidig skal vi gennem LLO, BL's Koo-udvalg, Leieraktion og 
B 76 m.fl. forsøge at få en generel genhusningssikring igen
nem i Folketinget ved en lovændring.
Murergade skal deltage i kampen i højrentebyggerierne og væ
re med til at skabe en enig og bred bevægelse i højrentebyg- 
gerierne på kravet om huslejenedsættelser og loo> statsfi
nancier ing.
Huslejenedsættelser kan gennemføres ved forøgede statstil
skud eller omprioritering.
Aktionerne skal fastlægges således, at de ikke rammer bolig
selskaberne mexi kreditforeningerne.
På lang sigt skal vi sikre forståelse for et socialt bolig
kriterium.
Parolen "Højst s af den udbetalte løn" skal fortrinsvis bru 
ges i forbindelse med den sociale ge.Grusnings sikring og over 
for pensionister.
I forbindelse med KBI-forslagets gennemførelse skal vi sikre 
støtte fra andre højrentebyggerier på vores -krav til en tids 
svarende bolig til en pris vi kan betale. Lette skal ske i 
samarbejde med FKB-gruppen.
I samarbejde med kvartersgruppen skal der opstilles præcise 
krav til nybyggeriets bygningsmæssige kvalitet.
Min, for de næste- 3 mdr.
Murergade: Vi skal køre folkeflugt fra Murergade op. Vi skal 
have fastlagt, hvornår og -vordan vi kører kravet om husleje 
nedsættelser op i byggeriet. Gruppen skal finde ud af hvor 
m,ange folk kommuien har flyttet ind, og hvor mange der får 
mere end almindelig boligsikring. Der skal opretholdes en 
fast kontakt til Laurine. Mandag d. 2/5 skal der laves soli
daritetsfest med folk fra brandfælderne i murergadebyggeriet 
Pesten skal selvfølgelig være en støtte til Laurines kamp. 
Murergades afdelingsbestyrelse skal deltage i de lejerkonfe
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rencer der kommer.
Murergadegruppen skal på omr'deskoling. Gruppen skal holde 
faste gruppemøder og styrkes.
Økonomigruppen: Gruppen skal finde ud af hvor pengene til 
social genhusningssikring kan hentes. Den skal have tiek på 
hvordan genhusningen sikres for pensionister i Hvidovre Kom
mune, for at drage sammenligninger med Københavns Kommune. 
Gruppen skal få samlet argumenterne for loo> statsfinancie- 
ring og bruge dem i forbindelse med Hvidbogsdebatten, konfe
rencer, pressen m.m.
Udfra et hospital hvor vi kender en læge, skal vi finde ud af 
hvor mange ældre der ligger pi. hospitalet eller plejehjem, 
som lige så godt kunne bo i egen bolig. Linjen for krav til en 
tidssvarende bolig såal udvikles og ligge fast.
Der skal lægges linjer for hvad de nye boliger i KBI-forsla- 
get skal koste og hvor mange c/o pensionistboliger og ungdoms
boliger der skal bygges.
Pensionistgruppen; Vi skal have pensionistforeninger til at 
støtte kravet om min. 139° kr. når de faste udgifter er betalt. 
Beløbet skal pristalsreguleres. Dette krav skal bruges til at 
sætte liv i pensionistforeningerne, som også skal bakke op 
om social genhusningssikring og kræve foretræde for det sær
lige udvalg, der er blevet nedsat af Borgerrepræsentationen. 
Pensionistgruppen skal fortsætte de noboliserende foredrag 
i pensionistforeningerne og få stadig flere med i ældregr.
Max, de næste 3 mdr.
Murergade: Arbejdet i forhold til afdelingsbestyrelsen skal 
ligge fast. Der skal ligge linjer for, hvordan man opretter 
en lejerforening under Griff. Der skal afholdes møde' om tra
fik i uarergade. Der skal etableres samarbejde med Ahusene 
og beboerrepræsentationen i Smedegade 9 om afholdelse af en 
gsdefest om trafik.
Der skal skaffes flere lejligheder i Murergade til NB'ere 
der har råd.

Der skal afholdes en bustur ud til et al
mennyttigt boligbyggeri af en tidssvarende standard i samar
bejde med vores allierede pensionistforeninger og evt.
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afdelingsbestyrelser eller lejerforeninger i byggeriet vi 
besøger. Det skal- køres som en presseaktion for -social gen
husningssikring.
Vi skal få de byggerier vo besøger til at lave støttéresolu- 
tioner om loo°/o statsfinanciering, social genhusningssikring 
og en tidssvarende bolig.
Vi skal lave en solidåritetsaktion på bistandskontoret, hvor 
pensionister og socialarbei der sammen kræver menneskeværdige 
forhold.
I samarbejde med pensionistforeningerne og det sociale for
brugernævn skla vi stille krav til en min,, pension og social 
genhusningssikring udfra enkelte pensionister der kræver gen
husning fra eh brandfælde, f.eks. en der skal lempeligt brand
sikres.. Det skal sikres-at Thorupsgade. bliver udnyttet af 
kvarterets pensionister. Der skal arrangeres en rundvisning 
i Thorupsgade såsnart det er færdigt.
I sammenhæng med aktiviteterne på bistandskontoret eller i 
forbindelse med busturen kan man bygge et hus af principper 
for en menneskeværdig bolig - social genhusningssikring,
1 ooy° statsfinanciering o.s.v.
Max, for de næste 6 mdr.
Murergade; Murergadebyggeriet skal være repræsenteret på KF 
og B 76. Der skal ligge arbejdsplan for, hvordan karrearbej
det i de gamle huse startes .op.
Økonomigruppen: kravene for statsfinanciering af modernise
ringer skal være slået fast. Linjen for udgifter til drift 
og vedligeholdelse i det ældre og nye almennyttige byggeri 
skal være -slået fast.
Allierede.
Min._for_de_næste_3_mdr.: Vi skal have tjek på, hvem der er 
bestyrelsesmedlemmer i LLO, BL, SS og KH. LLO's kongres skal 
udtale sin støtte til social genhusning i nyt almennyttigt 
byggeri. Lokalrådet skal udtale sin støtte til den sociale 
genhusningssikring. Vi skal have tjek på KBI's bestyrelses
medlemmers navne. Samarbejdsudvalget mellem LLO, KH, Griff.,
SS og NB skal op og stå og dets arbejdsopgaver skal præcise
res ,
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Parterne i samarbejdsudvalget kunne evt. samles om en prin
cipsag i en 2 ejendom.
Det sociale forbrugerråd slaæ støttes. Det skal sikres op
bakning fra fagforeningerne. Fagforeningerne skal 'også tage 
stilling til boligspørgsmålet og kravene fra pensionisterne

3_mdr.s Vi skal vide hvem der sidder i 
BL's Koo-udvalg, og hvordan vi styrker dem til at føre en 
offensiv linje og kamp for højrentebyggerierne. Vi skal 
sikre, at det bliver en landskoordinerende kraft under B 76 
B 76 skal bakke aktivt op om kravene til en tidssvarende 
bolig. Også fagbevægelsen, Pensionisternes Samvirke samt 
BL's Koo-udvalg skal bakke op om kravene til en tidssvaren
de bolig og finansieringen af “'en, og dette skal bruges 
overfor KBI. Vi kan arrangere en rindtur for det særlige ud 
valg i 3R til f.eks. Alderstrøst.
Max^_for_de_næste_6_mdr_1: Vi må sikre at SAlYiU og SAMT kører 
kravet om social genhusningssikring og at de huse som KBI 
skal opføre skal bruges til genhusning for kvarterets be- 
beboere og at de kører kravet om en tidssvarnede bolig til 
eh pris vi kan betale.
Presselinj e.
loo 70 statsfinanciering af nybyggeri.
HØJST 25/o af den udbetalte løn.
For en sund og tidssvarende bolig.
For en bolig vi kan betale.
Gør sociale boliger sociale.
Brandfælderne ned nu.
Genhusning i kvarteret.
Huslejenedsættelse nu. - Huslejefastfrysning.
Pensionister går til kamp for at forbedre de umenneskelige 
forhold (pensionistoprør).

For trygyghed i alderdommen i det" sociale nærmiljø.
Gamle og unge må stå sammen.
Det er godt at bo godt.
Det nytter noget at stå sammen.
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Hvordan skal målene nås ?
Genhusningsgruppen skal indenfor rammerne af hovedlinjer i 
arbejdet udarbejde en præcis 3 mdr.s plan. Områdestrukturen 
skal bringes til at fungere, undergrupperne skal holde fas- 
i er og bestå af folk, der har tid til arbejdet.
Arbejdet med vores alliancer skal tilrettelægges så præcist 
at disse ikke falder fra. Gruppen omkring Laurine skal op 
stå og stabil kontakt til genhusningsgruppen skal sikres.
Referat af diskussion af fremtidigt Arbejdsprogram for gen
husningsgruppen. ' ..... ...
Omkring parolen "Højst i  af den udbetalte løn i husleje" 
skal det undersøges, om den står i modstrid til at pensio
nister betaler 15 Y° af deres pension i pensionistboliger. 
Ang..evt. aktion på Thorupsgade-byggeriet. Det er svært at 
r kke nogen ind, da byggeriet er bereghet for folk, der kræ
ver megen pleje, og fordi det centrale indstillingsråd har 
en lang venteliste med folk, der ligger på venteafdelinger 
på hospitalerne.
Ang. det sociale boligselskab i Helsingør, der er ved at gå 
fallit. Vi skal satse kræfter på dette, da det er en prin
cipiel sag. Det skal undersøges meget hurtigt.
Ang. støttegruppen til laurine blev der fastlagt, at den skal 
bestå af følgende: Harry, Jesper, Birger og Flemming Boch.
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VI. NB UDADTIL.
Indledning. NB's udenrigsområde skal i den kommende periode ar
bejde videre med at opsamle viden og erfaringer fra andre beboer
aktiviteter. Vi skal støtte og st yrke andre beboerforeninger med 
vores viden og erfaringer. Vi skal udbrede kendskabet til kamp
holdning og kampens bredde og l&ngde, og skaffe aktivister til 
NB. Vi skal sikre, at enheden i lejerbevægelsen og boligkampen 
bevares og styrkes.
Vi skal sikre at NB og Ben sorte Firkant ikke bliver isoleret 
i kampen. Vi skal arbejde for udvidelse af samarbejdet mellem 
lejer -og fagbevægelsen.
Samarbejdet- med -dem- etablerede lejerbevægelse.
(LLO, KH, VH, GRIFF, LFR.)
FKB gr. skal i den kommende periode minium have tjek på hvad der 
foregår af samarbejde mellem NB og den etablerede lejerbevægålse. 
Max, kunne koordinere det arbejde der foregår på området. Linien 
for FKB arbejde lægges foreløbigt af grupperne indenfor Boligom
rådet. 'FKB gr, skal arbejde på at få de andre beboerforeninger til 
at oprette beboerrepræsentationer, og de skal lære at bruge dem.
Samarbejdet med den ikke etablerede lejerbevægelse.
Boligaktion 76: Min, skal der på B-76's landskonference udar
bejdes et handlingsprogram til udbredelse og koordinering af ak
tionserfaringer (evt« via Agit/Prop arbejde) og sikre at B-76 
støtter aktivt op om Byggepatruliens arbejde. Max. skal B-76 
køre ejerlejlighedsproblematikken op på landsplan gennem SmE, 
og B-76 skal gennem SmE og NmB sikre sig aktiv basis i det ældre 
byggeri, og nedsætte en undergruppe der skal arbejde med den 
ældre boligmasse, B-76 skal arbejde aktivt for, at aktionerne i 
højrentetyggerierne gøres effektive og sikre at de aktionerende 
byggerier ikke bliver isolerede. Derfor skal der arbejdes for at 
også de ældre sociale boliger kommer aktivt med i kampen. Der 
skal laves en fælles aktionslinie, der sikrer, at huslejeaktioner 
ikke skader boligselskaberne men radika?iserer dem. B-76 skal 
køre kampange for huslejefastfrysning, min, indtil overenskomst
forhandlingerne i 79. Vi skal sikre, at B-76 får organiseret sig 
med undergrupper omkring kolligiebyggerier, højrentebyggerier, 
ejerlejligheder, ældre privat byggeri, ældre socialt byggeri og 
små parcelhushusejere, SmE skal være repræsenteret i undergr, om 
ejerlejligheder og NmB i gruppen om ældre privat byggeri.
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Derudover skal der være et koo--udvalg, hvor vi min- skal sikre 
os een plads. Vi skal sikre at B-7-6 holder flere møder, og at 
medlemsorganisationerne bliver orienteret om hvad arbejdsudvalget 
har besluttet, og hvad der foregår andre steder. Vi må komme 
med forslag om, hvordan B-76's økonomi styrkes.
.Kollegieområdet; På dette område skal vi støtte kollegierne på 1
linie med den linie vi kører overfor høj.rentebyggerierne, altså 
rettes mod rentekapitalen og obligationsiinancieringen. Min. skal 
kollegierne tages i B-76 og vi skal have en undergr. op at stå 
under B-76 til koordinering af arbejdet. Dette kan startes op i 
forbindelse med B-76 konferencen.
Vi skal sikre at kollegierne ikke kører isoleret. Linien for 
Rasmus Rask kollegiet i Odense er, at hvis de øvrige leveomkost
ninger stiger, så må huslejen falde min. tilsvarende. Det har b - 
betydet at de har afvist en huslejestigning og derudover nedsat 
deres husleje med 5
Samarbejdsudvalget mod Ejerlejligheder; Min. EKB gr. skal arbejde 
med at udbrede- SmE-erfaringerne på landsplan, og max. være med 
til at støtte og styrke de konkrete aktioner i provencen, bl.a. 
ved at skole SmE-allierede i opfølgningsarbejdeto 
Vi skal sikre,.en ordentlig opvarmning og opfølgning på SmE- 
weekenden, og max. sik-re at det virkelig bliver en landsdækkende 
aktion, og at kampen fortsætter, også efter SmE-weekenden. Der 
må arbejdes bevidst på at udvikle ejerlejlighedsarbejdet, således 
at det bliver en massekamp.
Rørrebrobevægelsen mod Boligforligene; NmB gr. skal tjekke og 
koordinere med EKB gr. for at EKB gr. kan få overblik over hvil1— 
allierede og hvilke kontakter, der er og give de erfaringer der 
er opnået videre til axidre beboerforeninger.
EKB gr. skal sikre at NmB's kamp mod huslejestigninger og tomme 
lejligheder bliver kendt, og deres erfaringer videregives, såle
des at der kan startesarbejde op andre steder i den ældre bolig
masse. E.x. i Stef anomr å d e t V i  skal udvikle samarbejdet med de 
småhandlende omkring huslejestigninger, så de kommer i offen
siven.
Samarbejdet med de øvrige beboerforeninger; Tidligere har EKB 
gr„'s arbejde været koordinering af boligarbejdet på KbH. plan, 
men i sidste periode viste det sig nødvendigt at udvide samarbej
det med positive, der endnu ikke er organiseret i en beboerfore
ning. Vf skal arbejde videre med både at styrke de positive folks
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arbejde og samtidig gøre FKB til et offensivt organ, der kører 
aktioner på KBH's plan. Vi skal give de enkelte allierede den 
skoling, der er nødvendig, for at de kan køre aktionerne.
Min. Vi starter en radikalisering af Dansensgade, VB og Frede
riksberg Øst, med henblik på at få dem med’på ejerlejlighedsbe- 
sættelser. Max. Det samme med CB og ØB
Vi skal arbejde for, at beboerforeningerne enkeltvis tilsluttet 
sig SmE.
Ballerup s Vi skal fastholde kontakten til de positive folk i 
Ballerup, samt inddrage dem i vores aktioner.
FKB ejerle j lighedsgruppe s Min. ^i skal sikre at FK.BE ikke for
virrer SmE's klare linie. Vi skal have FKB til at acceptere of
fensivt samarbejde med SmE. Max. De positive skal tilslutte sig 
SmE.
Samarbejdet med fagbevægelsen; Vi skal gennem Byggepatrulien og 
arbejdsløshedsudvalgene arbejde på at styrke fagbevægelsens bolig
arbejde ved at inddrage dem som offensivt allierede i kampen for 
igangsættelse af nygbyggeri og statsfinanciering, en bolig vi kan 
betale og for en tidssvarende bolig. Der skal gennem Byggepatru
lien startes en debat i fagforeningernes medlemsblade om hvad mi- 
niumskravene er til en tidssvarende bolig, til en pr is vi kan be
tale. Min. V1 skal udbygge og få organiseret arbejdet i Byggepa
trulien, og via Byggepatrulien få inddraget B-76 i vedligeholdel
sesarbejder. Max. Vi skal have kommunens Håndværksafdeling som 
allieret på kravet om sæt arbejde igang og kommunal tvangsvedlige
holdelse af private og kommunale ejendomme.
Centrale Arbejdsløshedsudvalgs Min. Vi skal gennem faggruppen 
holde os orienteret om hvad der foregår i CAU.
Max. Vi skal sammen med den aktive del af arbejdsløshedsbevægel
sen lave fælles aktioner og kampanger for en tidssvarende bolig.
Udadvendt agitation og propaganda; Vi skal gennem foredrag, musik 
og teater forklare om vores kamperfaringer og komme med forslag 
til hvorledes de kan bruges. Vi skal støtte med konkret aktions
planlægning og udførelse af samme.
Min. Foredrags_gr. skal i præcist samarbejde med A/P lave udadvendt 
a/P fors l) folk der kun skal have noget at vide (skolerevt.)

2) folk der kan indsluses (fra højskoler etc.)
3) folk der skal igang, hvor de selv bor
4) Fagbevægelsen
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Disse foredrag skal standardiseres -og-skr.iy.es. ned, og gin udvides 
såledesat den kan varetage sin opgave, Der'skal være 4 faste fore 
dragsfolk og 6 løst tilknyttede folk,
Max. Teatergr./Foredragsgr. skal sammen lave et propaganda frem
stød, således at vi kan .få fat i.de pressede„og aktive byggerier, 
og andre byggerier, der har brug for vores effaringer, 
Foredragsgr. skal viderudviklc rejsegr, arbejde, således at der 
kan udsendes små grupper, der har til opgave at gennem konkret 
skoling at lære beboerforeninger og andre at aktionere.- • Rejse- 
gr, skal kunne tage ud og følge disse aktioner op. Rejsegr. må 
ikke trække folk fra andre gr,, hvis det medfører huller i ar
bejdet i Den sorte Firkant. Rejsegr, skal udvikle brevveksling
en med vores allierede. FKB gr. skal lave et oplæg om hvad op
gaverne er for rejsegr. og hvormange der skal sendes afsted.
Min. J4B' s båndbibliotek bliver anvendeligt,, at DB' s sangbog 
og pjecer og plader bliver færdige i perioden og andet agi
tationsmateriale, Boligteateret skal gøres mere præcist.
Pressen; Pressegr, skal styrkes, så den kan være med til 
at opskole presseansvarlige i de enkelte basisgr. Pressegr, 
melder tilbage til PU.
KOÆKLUSIOD PÅ NB UDADTIL
Hvordan skal målene nås; Fremtidige arbejdsopgaver må hoved
sagelig være at konsolidere;og udbygge, det vi har sat igang, 
samt at effektivisere arbejdet på at bevidstgøre Christianit+^~ 
og Christianshavnere. FKB gr. må deruden satse på, på samme 
måde som SmD gr, at give skoling til allierede. Dvs. der må 
laves små skolingshold, der har mulighed for at koncentrere sig 
om en konkret skolingsopgave, flere dage af gangen, Der skal 
laves bånd, lysbilleder og supplerende skriftlige materialer 
.til denne skoling.
På hvilken måde løses arbejdsopgaverne; FKB gr.'s arbejde 
kan ikke umiddelbart prioriteres. De vigtigste områder er; 
Fagbevægelsen 
foredrag
FKB (herunder CA)
Agitation og skoling for kamplinien på landsplan.
De andre områder varetages stort set af andre DB grupper.
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Hvilken organisering kræver det; En udbygning og forbedring 
af områdestrukturen, og en styrkelse af gruppen med nye kræf
ter, er en forudsætning for at dette arbejdsprogram min. kan 
opfyldes. I de følgende 3 mdr. skal gr. have 3 nye folk. Gr. 
skal sidst i perioden bestå af 12-14 personer, hvoraf mindst i 
5 skal være velskolede. NB's arbejdsløse medlemmer, der ar
bejder i arbejdsløshedsudvalg bør deltage i faggruppens møder.

Christiania.
3mE gr. skal i samarbejde med de lokale organisationer på 
Christianshavn starte en tomme lejligheder/ejerlejligheder 
gr. op på Christianshavn. På samme måde, som vi har gjort ået 
på Vesterbro.
Det skulle så være første start på 3mE-Christianshavn.
Vi skal starte arbejdet ved at kontakte positive org. på C. 
og få dem med til at deltage i SmE-juni aktionerne, f.x. gen
nem 1 eller 2 besættelser på C.
EKB gr. skal nedsætte en undergr. på min. 3 gruppeledere, som 
skal være ansvarlige for kontakten til C. De skal arbejde på 
at inddrage de mest fornuftige CA'er i SmE's Christianshavns 
arbejde.
Vi kan dog ikke forvente at få mere end lo-2o CA'er med i det
te arbejde. Arbejdet skal ske udfra Christianshavns ejerlejlig 
hedsproblemer og ikke ud fra CA's problemer.
Det videre opfølgnihgsarbejde skal i første omgang bestå af 
yderligere ejerlejlighedsarbejde på Christianshavn.
Derudover skal EKB gr. i det videre arbejde sikre at Lejerbo 
officielt indtager den holdning, at de ikke vil bygge på be
kostning af at 7oo mennesker smadres, og man skal forsøge at f 
ch ristianitterne til at stille krav om kvaliteten af de gen
husningslejligheder, som man ifølge domsafsigelsen skal skaf
fe dem og også kræve oplysninger om hvor de genhusningslejlig
heder ligger.
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i i d e i r i & s o m e I d e t

BOLIGGRUPPEN ' " - " ' ' ■■
Arbejdet er delt op i 3 områder. Indslusningen, lejligheder og 
Bon—kno.
Indslusningen ......
Min, krav de næste 3 mdr. ... ' ....  .......
Gruppen skal ud fra vurderingen af de nye blive bedre til at skole 
folk*op ud fra deres baggrund. Det skal opnås, at basisgrupperne ud 
fra 3-rodr. 5s-planerne kan sige, hvor de ha,r mulighed for at opskole 
nye folk. Koordineringen med skolingsgruppen skal udbygges. Grup
pen skal lægge indslusningen an på, at der kommer mange nye folk fra 
nu af. Dette skal basisgrupperne også forberede sig på.
Skal store hold af nye folk sendes afsted på en samlet opgave, skal de1 
varmes op til denne opgave inden aktionsskolingen. Boliggruppen skal
sende en repræsentant, der deltager i grupp.ejia.,:ar.bi3jde. ...... 1. •.
Ang„ informationsmødet; indholdet skål standardiseres fuldstændigt. 
Mødetskal gøres mere’’spændende ved hjælp af lysbilleder, film, sange 
og trykte støttematerialer.
Opsåmlingsmødet: Gruppen skal sikre, at mødet bliver prioriteret af
basisgrupperne, og at erfaringerne fra opskolingen af nye bliver op
samlet og videregivet.
Alle i boliggruppen skal være i stand til at køre informationsmødet. 
■Angående kontorvagten: ..Der skal laves flere præcise spørgsmål til de 
nye, så boliggruppen/bliver i stand til at vurdere de nye mere præcist. 
Angående midlertidige arbejdsopgaver: Det skal sikres, at retningsli
nierne for den midlertidige arbejdsbpgåvé~‘bXrv'ef"fulgt'.
Angående opfølgningsmødet: Der skal formuleres præcise spørgsmål an
gående kritik af indslusningen. Flere af boliggruppens medlemmer 
skal blive i stand til at køre minikarreskolingen og antilibskolingen 
sammen med skolingsgruppen.
Lejligheder.
Min, krav de næste 3 mdrc
Grupperne-ska,1 arbejde på at få folk ind de steder, hvor vi arbejder, 
og hvor vi skal til at a,rbejde i karreerne. Dette skal koordineres 
gennem Bra,nd-koo. Gruppen skal finde en jævn rytme, hvori de genhu
ser folk fra de midlertidige lejemål, medens de nye flytter ind i dem. 
Gruppen skal sikre en stabil kontakt til Boligforiigsgruppens registre
ringsgruppe og sammen med den og kontorgruppen lave ejendomskartoteket 
færdigt.
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Max, krav fle næste 6 mdr.
Gruppen skal i samarbejde med Boligforligsgruppens registreringsgruppe 
have et kontaktnet op at stå. Gruppen skal sørge for, at alle NB'ere, 
som i øjeblikket ikke står på en rigtig lejekontrakt bliver skrevet 
op i de private ejendomme i Firkanten.

BOO-KOO;
Min, krav de næste 3 mdr.
Gruppen skal såvidt muligt sørge for, at alle NB'ere bliver organi
seret i en Boo-koo-gruppe med stabile madordninger.
De eksisterende bokampgrupper skal op at stå, så det bliver attrak
tivt. for de nye at deltage.
Hverariden lørdag skal grupperne holde bo-koo aften, og spisetiden 
18-19 skal overholdes.
Boliggruppen skal sikre, at alle nye bliver indslust i bo-kampgrup
perne.
Max, krav de næste 6 mdr.
Bo-koo-grupperne skad sikre, at folk planlægger og udnytter deres 
tid bedst muligt og ikke kører ned på for meget arbejde. Bo-kamp
grupperne skal arbejde på, at folk aflaster hinanden med arbejdsop
gaver, samt sikre at ingen NB'ere sidder i mere end 2 basisgrupper.
Alliancer.
Grupperne ska,l blive mere offensive med at få folk ind i NB. Der 
skal oparbejdes en kontakt med Tvind og Faglig Ungdom, der skal folk 
med fra kvarteret. Boliggruppen skad. koordinere med SAMU, så grup
perne i fællesskab kan lægge en linie overfor SS og John A.
Gruppens -interne organisering.
Der skal arbejdes hen i mod, at alle i gruppen har et fuldstændigt 
overblik over de andre undergruppers arbejde, således at de kan være 
i stand til at træde ind i nødstilfælde. Gruppen skal være på 10 
medlemmer inden sommer.



- 47 -

SKOLINGSGRUPPEN
Min. og max. kravl 
Min, for da næste 3 mdr.
Aktionsskolingen skal standardiseres og programmet skal forbedres. 
Antililiskolingen skal færdiggøres og nedskrives.
Skolingsgruppen skal lave en række skolinger for basisgrupperne, i 
første omgang frontgrupperne om "hvordan sluses folk- ind i gruppen ?" 
Skolingsgruppen skal lave en skolingsweekend for FU'ere og Koo-mødere— 
præsentanter. Aktivistmøder - hvad skal der køres ?
Områdeskolingen skal standardiseres, og frontgrupperne skal på områ— 
deskoling, de skal selv være.med til at lægge linier for indholdet.
Max, for de næste 3 mdr.
Skolingsgruppen skal arrangere "områdeskolinger for basisgrupper og 
NB-støttefolk tjl karregrupper, når der er behov for det".
Max, krav for de næste 6 mdr.
Grundskolingen skal lægges fast, så den kører efter næste GF. Sko
lingsgruppen skal lave special-skolingskurser, der skal fungere som 
supplement til standardindslusningen.
Der skal forberedes en karreskoling til beboere.
Der skal laves indslusningsskoling til FU.
Skolingsgruppen skal blive i stand til at køre igangsættende område- 
skolinger for grupper, når der er behov for det.
Hvordan skal arbejdet kø.res ?
Skolingsgruppen skal sikre, at alle NB's erfaringer bliver samlet og 
videregivet.
Skolingsgruppen skal først i perioden få udbygget aktionsskolingen 
med bånd, plancher, film o. lign. og få standardiseret denne skoling 
fuldstændigt. 4 folk skal kunne køre denne skoling. Dette arbejde 
skal være færdigt inden juni. Samtidig skal skolingsgruppen lave en 
skoling for Koo-mødet, som fastlægger, hvordan Koo-mødet skal fungere. 
Til sommer skal skolingsgruppen have skoling om "indslusning i en ba
sisgruppe" klar. Disse skolinger skal i første omgang køres for Gen— 
husningsgruppen, Boligforligsgruppen, Kvartersgruppen og Stillads
gruppen. (i slutningen af juni - starten af juli.)
Skolingsgruppen skal løbende sikre, at erfaringerne fra områdesko
lingerne bliver samlet op, og i løbet af juli skal den skoling være 
standardiseret. Områdeskolingerne for de enkelte grupper skal plan
lægges udfra 3 og 6 mdr.fs planerne.
Karreskolingerne skal køres som områdeskolinger for mindre grupper 
med fælles opgave i karreerne.
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Hvis foredragsgruppen skal ud at skole folk op, skal det koordineres 
med Skolingsgruppen, eventuelt som en lille aktionsskoling. 
Specialskolingskurser, som supplement til indslusningen, skal ligge 

, kla,r til at blive prøvekørt i september, således at de kan indgå som 
en fast del af indslusningen umiddelbart efter, næste GP. Det drejer 
sig om;
I- En uddybet antilibskoling.
2«.. Et kursus om alliancer, Murergade, tomte- og trafikarbejdet skal 

bruges som eksempler på forskellige planer for offensiv omklam
ring og hvordan man bruger sine alliancer. Referatet fra, akti- 
vistmodet om alliancer kan bruges;.

3. Aktivistmøder - afholdes efter behov.
4° Skolingsgruppen skal køre en ka,rreskoling for beboere, som op-
.. følgning på Kvarterskouferencen.
5. Skolingsgruppen skal deltage i forberedelsen af de forskellige 

PU—weekender, så disse kan bruges, til at. skole FU’erne.
Gruppens organ i seri ng,;
Gruppen skal inden næste GP have 10 medlemmer.
Gruppen må allerede nu finde en fast mødeaften.
Gruppen skal have 2 undergruppers Indslusningsgruppen og områdesko- 
lingsgruppen. Disse skal bringes til at fungere. Koordineringen med 
boliggruppen ir:å lægges fast og blive bedre.
Basisgruppen skal diskutere den opfølgende kontakt og skolingsgruppen 
skal sikre sin organisatoriske kontakt til andre, b asi sgrupp.er, PU m.v. 
Basisgruppen skal bygges op omkring skolingsgruppens sekretariat og 
have fast mødeaften.
Supplering til Skolingsgruppen.
Under diskussionen af Fremtidige Arbejdsopgaver for skolingsgruppen 
blev der rejst en debat, om skolingsgruppen, som det var blevet fore
slået, . skulle udarbejde specialskolingskurser om individuaJismens 
skadelighed og nødvendigheden af tålmodighed.
Den gennemgående stemning på GP var, at det oplæg, der lå om disse to 
specialskoling?.kurservar for ukonkret, og skolingerne måtte define
res mere præcist, før man kunne støtte forslaget.
Det blev fremført, at de svage sider og fejl skulle rettes op igennem 
det daglige arbejde i grupperne og ikke ved et skolingskursus, og at 
problemerne med utålmodighed og individualisme ikke er særligt store 
på nuværende ti dapunkt v at man ikke kunne forudsige om problemet
ville opstå.
Endvidere blev det fremført, at skolingsgruppen hellere skulle sørge
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for at forbedre de eksisterende skolinger, og at skolingsgruppens med
lemmer selv var dem, der var mest præget af de fejl, som skolingen 
skulle rette op, og derfor kunne de ikke skole andre i at rette fej
lene.
Det blev uddybet, at skolingen skulle være et supplement af den lø
bende kritik af basisgruppernes arbejde, beregnet for folk som mang
ler forståelse for specielle sider af NB:?s- kamperfåringer.....
Samtidig har vi i forbindelse med FU-skolingeme erfaret.., at'.:en. sko-r* 
ling med det formål "at rette op på' enkeltpersoners svage sider kan 
køres med gode resultater, ved at man samler de folk, der har samme 
svage sider, og at disse folk, gennem situationsspil og løsning af 
praktiske opgaver, demonstrerer hvilke konsekvenser den hidtidige 
piaksis får.
Efter en lang diskussion blev det ved afstemning vedtaget, at afsnit
tet om dé to specialskolingskurser skulle^ bortfalde. Samtidigt kon
kluderede GF, at skolingsgruppen selvfølgelig skulle arbejde videre 
med at få lavet skolinger for enkeltpersoner, med det formål at ret
te svage sider op, eftersom dette arbejde-var en del af skolingsgrup
pens samlede arbejdsopgaver.
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AGIT/PROP-gruppen.
Agit/Props opgave opdeles i 2 områder: 1. å /P som serviceorgan for 
resten af organisationen, og 2. Udadvendt agitation og propaganda. 
Følgende behandler de fremtidige arbejdsopgaver for Agit/Prop som 
serviceorgan. '
Hovedlinie for arbejdet..
Min, for de næste 3 måneder.
A/P-skal løbende tjekke samtlige gruppers 3-mdr.’s-planer og udfra 
disse planer opsøge de grupper, der skal bruge en eller anden form 
for agitation.
Gruppen•skal på områdeskoling.
Tryk/planche-gruppen skal ikke udvide sit arbejdsområde, men konso
lidere sig. Per skal skoles nye op. Gruppen skal sikre sig, at 5 
af gruppens medlemmer kender vore trykkerkontakter og kan bruge dem. 
Gruppen skal i samarbejde med kontorgruppen sørge for at genoptrykke 
de nødvendige pjecer. A/P skal udarbejde retningslinier for brug af 
A/P-rummet i Tømrergade 8.
Max, for de næste 3 måneder.
A/p skal samle, udvikle og standardisere forskellige modeller for ga
deagitation. A/P-medlemmer skal deltage i enhver aktion og sikre at 
NB's A/P-erfaringer bliver brugt.
Hvordan skal arbejdet køre.
AGit/Prop skal på områdeskoling i første del af perioden.
Gruppen skal have mere arbejdskraft og sekretariatsarbejdet skal 
s t andardi s er e s.
Agitation i kvarteret skal ske i samarbejde med Støtteforeningen. 
Gruppen skal i første del af perioden først og fremmest arbejde med at; 
Tjekke 3-mdr.’s—planerne og opsøge de relevante grupper.
Sikre optryk af gamle pjecer.
At få samlet gruppens erfaringer.
Gruppen skal fortsætte med de to undergrupper: NAM/Teater og 
Tryk/Planche.
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KONTORGRUPPEN 
Hovedlinier for arbejdet.
Kontorgruppens arbejde kan opdeles i 2 hovedopgaver.
1. At blive sikkerhedsnet for organisationen.
2. At styre NB's økonomi.
Min, for de næste 3 mdr.
Som sikkerhedsnet: Arkivet og biblioteket skal gøres færdigt, så de 
kan bruges af basisgrupperne.
Kontorgruppen skal i samarbejde med FU udarbejde retningslinier for 
EU- og Koo-referater samt gruppereferater. Gruppen skal i samarbej
de med skolingsgruppen arrangere et kursus i referat- og notatteknik. 
Gruppen skal standardisere opskolingen af nye kontorgruppemedlemmer. 
Kontorgruppen skal opbygge et lager af diverse pjecer og plakater, så 
vi altid har noget at sælge til folk, som vi besøger eller som kommer 
til os, og udsende dette materiale til forskellige boglader landet
over, •.... ..... ....... ,
Kontorgruppen skal systematisere arbejdet med at udnytte muligheder
ne for at trække penge ud af diverse fonds.
Problemerne med skat og moms af foredragshonorarer skal afklares.
PU/kontorgruppen. Sekretariatet skal redigere FU-'og Koo-refera- 
terne, således at eventuelt ustrukturerede debatter udkommer i struk
tureret form i NyBe og uvæsentlige ting fjernes.
Materialesalget skal standardiseres, således at det bliver lettere for 
folk, som ikke er med i Kontorgruppen, at sælge materialer.
Ved planlægning af aktionsbudgetter skal økonomi- og tryk/planchegrup— 
pen inddrages.
E jendomskartoteket ska.l koordineres mellem kontorgruppen, registre- 
ringsgruppen og boliggruppen.
Økonomigruppen skal minimum være en‘-hjælpende hånd under aktioner.
Hvis de har kræfterne til det, skal de gå ind i arbejdet med aktions- 
regnska,berne.
Der skal bedre koordinering mellem PU og økonomigruppen, f.eks. kan 
en fra økonomigruppen fremlægge regnskabet for PU og Koo—mødet en 
gang om måneden.
Gruppen skal færdiggøre én større arbejdsopgave ad gangen, f.eks. 
laves arkivet først færdigt, og derefter kan gruppen gå i gang med 
biblioteket._
Kontorgruppen skal have 4 nye - halvgamle - folk i perioden.

Por kontorgruppens arbejde gælder det, at der skal udvælges nogle folk,
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som er hovedansvarlige for gruppen og som kan samle gruppen,.... .. 
Kontorgruppen skal inden næste GF have 11 medlemmer.
Kontorgruppen ska-l forbedre kommunikationen medhensyn til breve, tele
fonopringninger og andre meldinger, som kommer til og fra kontoret. 
Kontorgruppen skal sikre, at de meldinger fra FU, som ikke kommer ud 
i NyBe, bliver skrevet ned og givet til gruppernes sekretariater. 
Systemet med de kontoransvarlige skal op at stå.'
Max, for de næste  ̂mdr.
Bagkontoret skal indrettes med flere hylder, så det kan inddrages til 
kontorbrug, da der er for lidt plads i kontoret nu.
De møder, som nu holdes i bagkontoret (koo, skolingsmøder m.m.), skal 
afholdes i .Tømrergade 8, som skal indrettes til. mødelokale. Det skal 
også kunne bruges som "aktionsrum".
Inden vinter må vi satse på at finde et andet rum end Tømrergade 8 
til møderum, da det er meget dyrt at opvarme.
Hvordan skal arbejdet køres.
Økonomigruppen skal fremover køre mere som en gruppe, hvor alle med
lemmer er 100% inde i' arbejdet, og føler sig ansvarlige overfor job
bet. Denne ansvarlighed skal også overføres til NB's øvrige medlem
mer, så de forstår nødvendigheden af, at der bliver kørt et præcist 
og stramt regnskab. D.v.s. at de føler sig ansvarlige m.h.t. retti
dige indbetalinger af kontingenter og er ansvarlige overfor at køre 
aktionsregnskaber uden overflødige og ugennemtænkte udgifter til ma
terialer, som vi har liggende fra tidligere aktioner. Grupperne skal 
sørge for at afregne med økonomigruppen, så snart det er muligt efter 
aktionens afslutning, og hvis gruppen ikke kan finde ud af regnskabet, 
skal de hente hjælp fra økonomigruppen omgående.
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STØTTEFORENINGEN
Det er målet, at vi, uanset folks tid og kamp erfar i nger, kan give op
gaver til alle positive, som har indset, at noget må der gøres, og som 
er rede til at'støtte NB. Arbejdsopgaverne skal uddeles i forhold til 
folks tid, evner og vilje.
Vi skal lave en støtteforening til sympatisører.
Støtteforeningen skal bruges til økonomisk opbakning af NB og politisk 
og praktisk bevidstgørelse af os selv, medlemmerne i støtteforeningen 
og disses omgangskredse.
Støtteforeningen skal bruges til rekruttering af nye aktivister og 
til indslusning af beboere i forskellige af NBTs organer,, som f.eks. 
pensionistgruppen.
Støtteforeningen skal give folk et større kendskab til NB og NB'ere;. 
Folk, som kan gå ind i støtteforeningen, kan opdeles i 4 kategorier;
Dem, der vil yde økonomisk støtte og i øvrigt være passive.
Dem, der vil vide lidt og lave lidt. (F.eks. i forbindelse'med aktioner) 
Dem, der vil vide lidt mere og lave lidt mere. (F.eks. karrearbejde). 
Dem, som på lidt længere sigt kan gå ind i NB.
Vi ska.1 sikre os imod sabotører og højreekstremisters forsøg på. at 
lave kup eller at smadre organisationen.
Støtteforeningen kan arrangere loppemarked, andespil, og til sommer 
en bustur for kvarterets unger ud i det grønne.
Vi skal indkalde folk til regelmæssige møder.. På disse møder skal 
vi give.folk viden om, hvad NB laver og hvorfor. Her skal de rele
vante... basi sgrupper forklare, hvad de har lavet siden sidst, og hvad 
de skal til at lave.
"Der skal ligge præcise arbejdsopgaver, som folk kan deltage i”
Vi skal dog aldrig sige mere end hensynet til sikkerheden tillader og 
mere end det er nødvendigt, for at folk går med i noget arbejde.
Via disse møder kan man sætte kampagner 1 gang - Vi fremlægger en 
linie, og via aktioner, presse, supplerende materialer sikre ..at folk 
forstår linien. Vi skal opfordre folk til at snakke med deres om
gangskreds og derved udbrede NB’s pe>litik. I første omgang skal vi 
ikke udsende et blad til støtteforeningen, men vi kan starte med at 
udsende referater fra møderne og dette kan så senere udvikle sig.
Disse møder må være præcist planlagt.
Der kan endvidere arrangeres specielle aktionsskolinger for støtte
foreningens medlemmer.
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Arbejdet kan opdeles i 3 områder;
a) Agi t at i ensarte jdet for at få fn.lk meldt ind. Vi skal få., de unge og 

dem vi kender i de enkelte ejendomme og karreer, samt de folk- vi
samler op gennem vores aktioner, med i støtteforeningen.

b) Formaliteterne omkring en støtteforening.
På "baggrund af erfaringerne fra sommerens aktiviteter skal FN og 
Koo-mødet vurdere, i hvilken grad det er nødvendigt at lave ved
tægter, GF, "bestyrelse o.lign.
Vi skal sikres mod kup.
Fer bliver løbende organisatorisk arbejde-, _

g ) Planlægning og gennemførelse af de store møder.
Her indgår også at tjekke med basisgrupper om at komme med præcise 
arbejdsprogrammer og opgaver og sikre, at grupperne holder kon
takten med folkene i støtteforeningen og samler dem op.

Vi har ingen erfaringer med, hvordan en sådan støtteforening skal 
køres. Ferfor må der nedsættes en undergruppe under Kvarters- og 
Boligforligsgruppeh, som i de kommende måneder skal deltage i alle 
aktioner og som har til opgave at samle penge ind, agitere for støt
teforeningen - og samle de folk op, som bliver aktiveret gennem aktio
nerne.
Fisse folk skal registreres, så vi kan bruge dem i andre aktioner.
Til efteråret skal der nedsættes en selvstændig basisgruppe til at 
køre støtteforeningen.
Fer må endvidere sikres en præcis argumentation om oprettelsen af 
støtteforeningen overfor Griffenfeld og Folkets Hus, så disse ikke 
flipper ud.
Arbejdet med støtteforeningen kræver i første omgang minimum 6 per
soner.
Alle NB'ere skal, når de støder pa folk med problemer, vurdere om 
disse kan gå ind i støtteforeningen.
I hele dette arbejde skal vi være opmærksomme på altid at have en 
præcis planlægning, så vi kan følge det op, som vi sætter i gang. Vi 
skal altid have en præcis vurdering af de folk, vi arbejder med. Bet
te må sikres - NB må altid vide præcis, hvordan støtteforeningen vil 
udvikle sig, så vi aldrig kommer i den situation, hvor vi skal sætte 
bremserne i. At sætte bremserne i for de folk, vi har akti viret, vil 
betyde, at mange desillusioneres og smadres. Bette vil være en kata
strofe.
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FU
Min, for de næste 3 mdr.
FU "skal ud. fra GF-referatet lave en 3 mdr.’s plan.
FU—sekretariatets forberedelse af FU—mødet og den præcise fremgangs
måde med'"brug af -tidsplanerne skal standardiseres. FU skal sikre en 
koordinering af tidsplanerne, såsnart disse er færdige. Er der sam
menfaldende tidspunkter med evt. aktioner, må FU lave én priorite- 
ring'af arbejdet og meddele organisationen dette i tide. FU skal 
samtidig sikre sig at overblik over, hvor mange folk der skal bruges 
og sikre at der skaffes folk til de basisgrupper, der kommer til at 
mangle folk, i tide.
FU skal sikre sig alle nødvendige informationer til at danne sig et 
overblik.
'FU-sekretariatet skal suppleres med minimum 1 fra kontorgruppen. 
Koo-møde forberedelserne skal gøres bedre.
FU skal lave en prioritering af, hvor de enkelte personer i organi
sationen skal arbejde.
Max, for de næste 3 mdr.
FU'erne skal, så snart det er muligt, kun deltage i 1 basisgruppes 
arbejde og evt. karregruppe, eller beboergruppe i en ejendom, for at 
klare FU-arbejdet ordentligt.
Hvordan skal arbejdet gøres.
Fremover skal der sidde en FU’er i hver gruppe, som er ansvarlig for 
at forklare og diskutere FU’s forslag i gruppen. Samtidig skal en an
den FU’er, som indgår i gruppens sekretariat, sørge for at aflægge et 
fyldestgørende referat til FU. FU skad sørge for, at alle NB’s erfa
ringer bliver brugt i gruppernes arbejde.
En FU’er skad som ansvarlig for en basisgruppe gå aktivt ind i den 
praktiske gennemførelse af nye beslutninger.
FU skal gå i spidsen for en forbedring af arbejdsstilen i NB. Opga
verne - også de nye - skal i så stor udstrækning som muligt løses in
den for den nuværende organisationsstruktur. Men arbejdet skal af~ 
stresses og blive mere sammenhængende gennem en løbende kritik af alle 
NB’s organer.
FU må blive dygtigere til at formulere sig præcist, så resten af orga
nisationen forst;år baggrunden for de beslutninger som skal tages.
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KOO-MØDET
I den kommende periode skal der især satses på at forbedre PU's. forbe
redelse af Koo-møderne og på at få .styrket basisgruppernes repræsenta
tion på Koo-mødet. I forberedelsen og gennemførelsen af Koo-møderne 
må FU bruge alle de erfaringer, NB har med at køre eksemplariske mø
der, og de må sikre, kvalificerede oplæg til alle punkter på dagsorde
nen. EU skal motivere den foreløbige Koo-dagsorden. Basisgrupperne 
skal vælge en gammel og _en ny til at gå på Koo-mødet for min. en 3 
mdr. ’s periode. Koo-møderepræsentanterne. skal vrdf hvad gruppen ar
bejder med, og kende 3mdr.!s planen for gruppen.
Kno-repræsentanternes forberedelse til Koo-mødet skal standardiseres. 
Koo-møderepræsenta,nterne skal blive bedre til at melde frem og tilba
ge fra Koo-mødet.
Der skal køres en bevidst skoling på Koo-mødet. Der skal afholdes en 
skolingsweekend for Koo-møderepræsentanter og PU'ere.
Langt flere beslutninger og diskussioner skal lægges ud til Koo-mødet, 
således at det fungerer som den højest besluttende myndighed.-



•- 57 -

ud 17 Sangs Boligaktion 76 sangen. ... .......
ad 18 Fremlæggelse af undersøgelse om NB'ernes Ebbe fremlag
de resultatet af undersøgelsen. Der var 6o besvarelser.
Køn: ~
37 mandlige deltog = 61,77?°
23 kvindelige deltog = 38,23?°
Bopæl:
56 boede i Firkanten 
4 boede ikke i Firkanten

Ærhverv:
9 faglærte 
35 ufaglærte 
14 studerende 
2 lærlinge
Andre uddannelser:
Ingen svar 12 
Ja: 27 
Hej: 21
Afgangseksamen: 22 
Faglig: 2
Specialarbeider: 2 
Akademisk: 1
Påbegyndt uddannelse: 
neti : 42
■ja: 13 ........
Faglig: 3 
Pædagogisk: 3 
Akademisk: 11 
Social 1
Hvad lever du af ?
Løn: 33
Arbejdsløshedsunderstøttelse : 7 
Forældre: 3 
Bistandslovens 4 
Uddannelsesstøtte: 8
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Aldersfordeling:
15 • •0
-

1—
 1 1 8
18 - 2o: 14
21 - 23: 13
24 - 26: 15
27 - 29: 6
3o —  : 4
Forældres erhverv;
Ufaglærte: 7 
Faglærte: 5 
Pensionister: 4 
Pædagoger: 9 
Funktionærer: 7
Selvstændige, herunder landmænd: 13 
Akademikere: 12 
Embedsmænd: 3
Medlemmer af andre organisationer:
Ue ti : 8 
Ja: 52
Fagforening: 4o 
Politisk organiseret: 16 
Arbejdsløshedsudvalg: 9 
Uddannelsorg.: 13 
Lejerforening: 23 
Andre org.: 5
Inmeldelsesår i UB:
1973: 1
1974: 7
1975: 11 
1976: 32 
1977: 9
Hvad var grunden til du gik ind i NB:
Manglede lejlighed: 12
Knald på: 18
Bekendte: 16
Tilfældigt: 4
Politisk: lo
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Slet ingen: .6 
Alle sammen: 4 
land og Folk: 43 
Ekstrabladet: 4 .
■Information: 23 
BT: 3
Minavisen: 12 
Politikken: 4 
Aktuelt: 6 
Arbejderbladet: 1 
Nørrebro Avis: lo 
Skive Folkeblad: 1 
Børsen: 2 
Notat: 1
Hvor har du gået i folkeskole ?
Brokvartererne: 4
øvrige København: 4
Frederiksberg: 7
Københavns omegn: 14
Sjælland: lo
Fyn: 6
Jylland: 12
Bornholm: 2
Medlem, af antal grupper: 
•Basisgrupper:
1: 34
2: 16 

• 3 • 6 

Undergrupper:
1:. 22 
2: 12 
3» 7
4: 7
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Det var første gang at en sådan undersøgelse af NB'erne fandt 
sted, og derfor var spørgsmålene lidt upræcise.
Det belv konkluderet, at det er vigtigt at få den slags op
lysninger på bordet, fordi det på den måde er muligt at af- 
eller bekræfte myter om 1STBT s sammensætning.
GF vedtog at udgive resultatet af undersøgelsen i organisa
tionen.
Det blev vedtaget at gentage en sådan undersøgelse på næste GF.
Udenfor dagsordenen kom der på dette tidspunkt en opfordring 
til at alutte op om SmE's aktion på Worsåesvej.
Desuden belv det meddelt, at der blev samlet 331, o5 ind ved 
GF's 2. indsamling.
ad 19 Valg af FU'ere; Dirigentposten blev overgivet til Jes
per, der forestod valget af FU'erne.
Følgende stillede op til FU: Bent, Jan, Lene, Kim, Eva, Mar
tin, Else 05 Mogens.
Hver af de opstillede fortalte kort hvad de havde lavet i NB 
og der var lejlighed til at stille spørgsmål.
Else har været med i N3 i et år. Hun startede i genhusnings
gruppen, hvor den første aktion hun var med i var den fa
møse bustur til Helges have. Hun har arbejdet i brandkoo, fag
gruppen og var med i kvartersgruppen til at arrangere tom- 
teaktionen og juleugen. Hun arbejder i pressegruppen og er 
efter jul gået ind i skolingsgruppen.
Dene har været med i NB lidt over et. halvt år. Hun gik ind i 
boligforligsgruppen og var med i Todesgadeaktionen, Griff.8 
og SmH-weekenden. Lene har arbejdet i kontorgruppen siden 
november måned og har lavet beboerorbejde i Kapelvej 21.
Lene blev spurgt om hun kunne fortsætte sit arbejde i kon- 
torgruppen samtidig med FU-arbejdet. Det mente hun hun kun
ne klare.
Der blev stillet spørgsmål om hun havde følt sig presset 
til at gå ind i FU. Lene mente at den måde hun var kommet 
ind i FU på var dårlig, men hun havde ikke følt sig presset.
Eva har været i NB siden november 75, hvor hun havde midler
tidig arbejdsopgave med registrering af huslejestigninger. 
Derudover har hun arbejdet i boligforligsgruppen med ejerlej
lighedsaktioner, og hun er med i pressegruppen.
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£an startede i- Smedegadeaktionen og har deltaget i Murerga- 
de sagen og 'laurine aroe idet. Derudover har han været med i 
faggruppen, FKB-gruppen, pensionistgruppen og Agit/prop,
Jan har siddet i HU i et år.
Jan går ud af genhusningsgruppen og vil i den næste periode 
deltage i boliggruppen, FKB-gruppen og Tryk/planche. ..
Bent har været med i DB siden august 1975 ved Smedegadeakti- 
onen. Han har været med i genhusningsgruppen, skolingsgrup
pen og pressegruppen og har siddet i HU lidt over et år. 
tlartin gik ind i NB i efter året 75. Hans midlertidige ar
bejdsopgave var, at arrangere et.offentligt møde med Helge 
Nielsen som opvarmning til Murergade aktionen. Siden da har 
Martin arbejdet i genhusningsgruppen, skolingsgruppen, stil
ladsgruppen og brandkoo, Solitude-karreen og.KF,, Han har væ
ret i HU siden sidste GH.
Kim kom ind i boliggruppen i maj 75-. Han var med i Smede
gadeakt ionen, har deltaget i FKB-gruppen og genhusningsgrup
pen,■ og har været med i Agit/prop arbejde. Kim har været i 
HU siden sidste GF.,
Mogens kom ind i NB for ca. et år siden. Han startede i mo
derniseringsgruppen og var med i booigforligsgruppen i 3-4 
mdr. Han var med fra tomtegruppens - og dermed kvartersgrup
pens - start, og vil fortsætte i kvartersgruppen. Mogens 
har også været med i boliggruppen og han har varet i HU i
1 periode. ■ • .......
De opstillede HU'ere blev spurgt om de nu som kommende HU'er 
havde planer om at forbedre arbejdsstilen i HU, som indtil 
nu har været hird og hoven og har betydet nedslidende natte- 
møder.
Mogens svarede, at HU allerede er igang med at forbedre ar
bejdsstilen, og det at der kommer nye ind kun kan være en 
yderligere tilskyndelse til at stramme op.
Der blev spurgt om hvorlænge de folk der allerede har siddet 
i år i HU havde tænkt sig at blive siddende.
Bent sagde, at det var den sidste GF-pe-riode som HU.'.er at 
han gik ind i.
Jan ville diskutere det i de grupper, hvor han arbejder.
Der blev spurgt om Birgit stiller op til HU. Birgir var ikke
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med på GF på grund af eksamen, men ville ca. lg- mdr- efter 
GF gå ind i FU efter godkendelse på Koo-mødet.
Der kom forslag om at vælge FU’erne samlet, men det blev for 
kastet.
Derefter gik GF over til valg af 8 FU'ere.
Jan - alle stemte for undtagen 1 der undlod at stemme.
Eva - alle stemte for undtagen 1 der undlod at stemme.
Lene - alle stemte for undtagen kontorgruppen der undlod at 

stemme.
Lise - alle stemte for undtagen 2 der undlod at stemme. 
Mogens - alle stemte for.
Kim - alle stemte for undtagen 2 der undlod at stemme.
Kartin - Få stemte imod, 8 undlod at stemme, resten stemte 

f or..
Bent - 24 stemte for, 3 imod, 14 undlod at stemme.
FU var hermed valgt - GF klappede.
Valg af kasserer og kasserersuppleant.
Ebbe afgik som kasserer. Han fik stort bifald for sit arbejd 
Han lovede ien afsluttende bemærkning,' at fortsætte sit ar
bejde med regnskab på samme konsekvente og fremadrettede 
måde.
Jan o afgik som kasserersuppleant og blev valgt som kasserer 
Mette blev valgt som kasserersuppleant.
Valg af revisorer.
Christian Jensen og Kim H gik af som revisorer.
Ebbe og Borger blev valgt som revisorer.
ad 2o Fastsættelse af næste GF; Næste GF blev fastlagt til 
d. 8-9/lo-1977 i Malernes Hus.
ad 21 Resolutioner: Få dette tidspunkt havde GF allerede ved 
taget 2 resolutioner, 1 til 3 76 og 1 til pressen. Derud
over besluttede GF at give Koo-mødet beføjelse til, at sende 
en resolution i GFfs navn til LLO's kongres.
ad 22 Kritik af GF; Der blev på GF ikke konkluderet nogen 
kritik af GF, men der fremkom flg. kommentarer:
GF bør starte med en kort og præcis opsummering af de resul
tater der er nået i perioden.
GF skal diskuteres bedre i basisgrupperne før



På GP skal der nedsættes et udvalg, der består af andre ned 
FU'ere, til at sammenskrive referaterne fra gruppedebatterne, 
således at flere kommer med i arbejdet.
Dirigenterne skal blive bedre til at styre debatten, og de 
skal sørge for en klar afslutning af én debat før man går 
videre til den næste.
Det har ikke betydet så meget at tidsplanen for GP er blevet 
brudt, fordi der har været gode diskussioner og mamge, også 
nye folk, har deltaget i debatten. . .
Der skal foregå en mere samlet debat af PU-kandidaterne i 
organisationen, så man på den måde opnår en mere demokratisk 
beslutning.
FH'erne og andre gamle folk h r ikke i tilstrækkelig grad 
brugt deres'viden på GP til at samle trådene og bringe GP 
fremad.
Debatterne på GP har vist, at medlemmerne i 113 er bevidste og 
britiske overfor den linje der køres i NB, og at det må ta
ges som et su .dhedstegn.
Der skal være mere tid til beretningsdiskussion på GP.
Når der skal 1"ves 3 mdr.s plan til sommer, skal den forbe
redes grundigt i grupperne inden FN tager på weekend.
GP har lavet en præcis planlægninh for de næste 3 mdr.
FU har i sidste GF-periode ikke i tilstrækkelig grad lyttet 
til medlemmerne.
GP har gennem debatterne og kritikken nået en afmystificer- 
ring af FN’s arbejde.
GP, som denne gang blev kørt uden Bjarne, har vist, at organi
sationen har kunnet holde sammen og lægge linjer uden at 
Bjarne var tilstede. Han manglede dog til at konkludere i de 
"varme sager".
En af grundene til at PU'erne har kørt som de har er, at 
Bjarne har villet lære dem det samme som han selv kan på 
rekkordt id.
GP og grupperne skal stille krav til deres PH'er, og grupperne

»

skal støtte og styrke EJ1erne gennem fremadrettet kritik.
GP er kørt meget demokratisk, og specielt gruppedebatterne 
har været med til at sprede beslutningsprocesserne.
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ad 23 Bvt. ; Der blev endnu engang gjort opmærksom på SmE- 
stormen på Jorsåesvej.
Kontorgruppen uddelte arbejdsopgaver i forbindelse med opryd
ning og gjorde opmærksom på at der på GF var blevet indsam
let 875,3o !cr.
Jesper opsummerede i sin afsluttende 'tale bl.a. at diskus
sionerne i NB har flet en meget støtte bredde siden sidste 
Gi1. Ti har fået lavet en 3 og 6 mdr.s plan der står 'godt i 
forhold til organisationens styrke og medlemmernes vilje til 
at kæmpe. Det har indtil dato været den hårdeste , men til 
gengæld den bedste i KB's historie - Stort klap.
ad 24-ivfslutning og sang: Nina erklærede GF for at være af
sluttet og GF sang "Handling gir forvandling".


