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Generalforsamlingen blev indledt af Ejerlejlighedssangen.

Velkomst. Bent Jensen bød velkommen til U B 's 6,ordinære Ge
neralforsamling, og forklarede hvilke praktiske ting der lå
omkring GF. Han gjorde endvidere- forsamlingen opmærksom på, 
at der i strukturforslaget var koo-mødets ændringer,samt en
ændring dirigenterne var kommet mad.forslag til.
Valg af dirigeneter og referenter. GF valgte de af koo-mødet 
og FU foreslåede dirigenter og referenter: Jan, Kim, Mogens
H, Nina, Karin, Ghrisser, Martin, Rigmor og Bent.
GF blev på skift ledet af et panel på tre dirigenter.
Godkendelse af forretningsorden og dagsorden.
Forretningsordenen der va-r indeholdt i strukturf orslaget,blev 
med koo-mødets ændringer godkendt af GF.
Dagsordenen blev med dirigenternes ændring af tidsplanen god
kendt af GF. Under GF, blev den af GF vedtagne dagsorden, 
ændret til følgende dagsorden.
Dagsorden:
LØRDAG
1 o Sang
2 . Velkomst

a) Praktiske oplysninger
b) valg af dirigenet og referenter

3. Godkendelse af forretningsorden og dagsorden 
4® FU's beretning

a) mundtlige suppleringer
b) diskussion i plenum
c) godkendelsen

8 .5 5 -9 .o o
9.oo-9 .2o

9 . 2o-9.3o

9.3o-9.4o 
9.40-I0 . 00 

lo.oo-lo.45
sang

5. Godkendelse af strukturforslaget
6. økonomi

a) fremlæggelse af det reviderede regnskab
b) godkendelse af regnskab
c) fremlæggelse af budgetforslag 

FROKOST
Fremtidige arbejdsopgaver
7. Beboerarbejdet

a) mundtlig supplering
b) opdeling i grupper

1 1 .0 0 -  11.25

11.25-11.55
ll.55-1 2 .oo
12.00- 12.15 
12.15-13.00

13.oo-13.3o 
13.3o-13.45
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13.45- 15.45
15.45- 16.15 
16.15-18.45

c) gruppediskussion
e) dirigenterne samles/ pause
f) plenum

FBSl 2o. 00-24.0 0

Man besluttede at flytte genhusningsområdet og kvartersområ- 
det til søndag. Lørdagens program blev forsinket med en time.

SØNDa G.
Sang
8 . Kort indledning til dagens arbejde
7. Kort sat. Dirigenternes opsummering af ' 

Genhu sning s gr.
Plenum
Dirigenternes opsummering af SIK-gr.
8. a) Mundtlig supplering til NB udadtil og

indadtil
b) Opdeling i grupper
c) Gruppediskussion
d) Dirigenterne opsummerer / Frokost
e) Plenum

9 . Valg af tillidsposter
a) valg af 9 FU'ere
b) valg af kasserer + kasserersupleant
c) valg af to revisorer

10. Fastsættelse af næste GF.

9.55-lo.oo 
lo.o o—lo.o5

lo.o5-lo.l5 
lo.1 5 -lo.35 
lo. 35's'lo« 45

11.05-11.25
11.25- 11.35
11.35- 13.35
13.35- 14.35
14.35- 15.55

15.55-16.25
16.25- 16.35 
16.15-16.eb 
16.40-I6.45

11. " Kritik af GF
1 2 . Svt, og sang

16.45-17.30 
17.3 0-I8 . 00



Godkendelse af Stilladsgru ppen som basisgruppe.
Da .Stilladsgruppen udeblev på Kca-mødet d. 7/10, hvor der var 
indstillet til godkendelse som basisgruppe, blev valget henlagt 
til GF, da der ellers ville være ca. 20 personer uden stemmeret 
på GF.
Martin oplæste dirigenternes forslag til tilføjelser, udarbejdet 
efter FU's og Koo-mødets retningslinier.
Tilføjelserne var:
Ifølg'e sidste nr. af Ny B'e nr. 53, kan S tillads gruppens oplæg til 
"Gruppernes Beretning" anvendes, som oplæg til godkendelse som 
basisgruppe, når det tilføjes brandsikringsarbejde i § 2-huse, 
samt en formålsparagraf.
Brandsikringsarbejde i § 2-huse-*
Gruppen skal, i arbejdet med brandsikring i § 2-huse, silure, at 
brandsikringen ikke giver huslejeforhøjelser, og sørge for, at 
vodlig eholdelsen adskilles fra brandsikringen. Dette arbejde 
skal udføres i samarbejde med Griffenfeld Lejerforening.

Formålsparagraf;
Gruppen skal sikre, at Kommunens Håndværksafdeling laver vedlige
holdelsen i do kommunale ejendomme. Desuden skal den.sikre, at 
ejerne i de private ejendomme bliver tvunget til at overholde vod- 
ligcholdelsespligtcn gennem kommunal tvangsvedligeholdelse.
I de ejendomme, hvor gruppen arbejder, skal den organisere bebo
erne i beboerrepræsentationer, beboerforeninger og Griffenfeld Le
jerfor ening..
Det er gruppens opgave, i samarbejde med FKB-gruppen, at styrke 
de fagligo kontakter i konkrete sager,.
Med disse tilføjelser blev Stilladsgruppen godkendt af GF som ba
sisgruppe.'

R3FBRAT FEA GF. pkt. k

Rigmor indledte med at gennemgå de rettelser, der var til beret
ningen. Derefter kom Jan A. med en mundtlig supplering til FU's 
beretning.
Jan startede med at forklare, at beretningen, når den er diskute
ret og kommenteret af GF, er NB's fælles situationsvurdering. Be
retningen skal danne baggrunden for det videre arbejde.
Jan's mundtlige supplering havde til formål dels at præcisere u- 
klare passager i beretningen, dels at trække de ting op, der er 
sket, efter at beretningen er blevet skrevet.
Til afsnittet om saneringssituationen (s. L\. i beretningen) påpe
gede Jan, at Saneringsselskabet endnu ikke har formuleret noget

-  I. j. -
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krav om forøgede saneringsmidler, men at NB må presse SS til at 
fremføre dette krav.
Jan sagde endvidere, at afsnittet om Slotsgade-sagen (s, 6) er. ret 
detaljeret, fordi Slotsg adehus ikke er noget enestående, men tvært
imod et af de utallige eksempler på elendig byfornyelse, som vi ken
der, og fordi Slotsgadehus er et eksempel på, hvad der var sket, 
hvis ikke NB havde handlet.
Derudover blev dot oplyst, at Wågensen og Socialdemokrater og Kon
servative to gange har prøvet at få projekt et- igennem, .men at de 
har måttet opgive begge gange.
Omkring trafikarbe.idet (s. 7) kan vi konstatere, at selvom dette om
råde fik en høj prioritering, har libberne i den grad formået at for
plumre deb atten og teoretisere problemerne, at NB ilske har kørt en 
kvalificeret opfølgning af trafikdemonstrationen i foråret.
Jan understregede i forbindelse ned Blågårds Plads/Korsgade, at 
libbernes formulerede ønske med karreen var, at de lave huse skulle 
indpasses i eventuelt nyby ggeri.
Til afsnittet om kampen for genhusning i private ejendomme (s. 17) 
konstaterede GF, at Torben V. Klein, ejer af Griffenfeldsgade 27, er 
blevet slået, og endnu en lejlighed i den private boligmasse er brugt 
til genhusning.
Efter at afsnittet om DAB i beretningen (s. 25) var færdigskrevet, 
har situationen ændret sig i Galgeb akken. Boligaktion 76's konfe
rence har bevirket, at kampen mod huslejestigninger er blevet bre
dere; Galgebakken kører altså ikke længere nær så isoleret, og de
res chancer for at føro deres kamp til sejr er idag større end for 
kort tid siden.
Derudover er der ved at blive anlagt en ny linie over for husleje
fastfrysning. I modsætning til tidligere, hvor man undlod at betale 
til boligselskab et og dermed besværliggjorde administrationen og
drift en af det boykottede boligkompleks, vil/er man nu gået igang 
med at budgettere, hvor meget der skal bruges til den direkte drift 

byggeriet (vedligeholdelse, administration osv.). Den husleje, 
beboerne så betaler, dækker disse' omkostninger, og beboerne skal så 
finde ud af, hvor meget man derudover kan betale til kreditforenin
gerne. Man boykott er altså kreditforeningernes profit, og ikke de 
midler som boligselskabet nødvendigvis må have for at kunne drive 
byggeriet.
Til afsnittet om FKB-området (s. 26) sagde Jan, at NB har fået gen
nemført, at man på FIG3-seminar et ikke blot skal diskutere kampen mc
huslejesligninger, 
brandsikring,

men også ejerlejligheder, fupmoderniseringer og
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Ang, agit/prop udon for kvarteret. Dot blev oplyst, at dot arbejde 
som NB lavede omkring skurvognsaktionen, har medført, at vi har fac
et brev fra CAU, hvor do takker os for vor hjælp og giver udtryk fc 
at de kun vil opfatte os som NB.
Endvidere sagde Jan, at vi ved arrangementet af Busturen ikke havde 
taget hojde for, at Helge Nielsen ville flippe så kraftigt ud. i'ot 
må man så være opmærksom på vod senere lejligheder, så man kan ud
nytte pressen bedre.
En generel kommentar til afsnittet om splittelsen var, at det ikke 
er særlig præcist, (sc i øvrigt disk* af beretningen: NB udadtil). 
Omkring "kampen mod liberalisterne" blev det tilføjet, at efterhån
den, som splittelsen udviklede sig, kom genhusnings gr tippen til at 
fungere som et roserve-FU, hvor man koordinerede arbejdet.
Endvidere sagde Jan om Sommeroffonsiven, at udarbejdelsen af den 
var en konkret planlægning af arbejdet frem til denne GF efter 
splittelsen. Gennemgående er sommer of fensivens opgaver blevet løs- 
eller,viderefort. På de områder, hvor vi i forvejen havde arbejde 
igang, gennemførte vi sotamoroffonsivens planer, mon generelt mang
lede vi gruppeledere, så vi har ikke fået startet alle do nye omla
der op, som lå i sommeroffensiven.
Endelig påpegede Jan, at der i afsnittet om Ny Be manglede en vur
dering af, hvor meget og hvor grundigt bladet bliver læst*
Efter den mundtlige supplering blev der rejst kritik af, at pensio
nistarbejdet ikke er behandlet i beretningen.

Diskussion af beretningen.
Diskussionen blev taget op, punkt for punkt, efter Hovedafsnittet 
i beretningen.

Ewaldsgado' karreen: Der blev rejst kritik af, at vi ikke har op
fyldt GF's beslutning, d. 3-4 april, om at oprette cn karregruppe, 
og desuden konstateredes det, at karrearbejdet skulle have været 
startet allerede -i efteråret-75. Moralen er, at man skal starte ae 
bojdet, når chancen er der 1 . gang, medens der er gunstige mulighe
der. I dette tilfælde, c-fteråret-75> ligo efter Smedegadeaktionon,

Alderstrøst: Der blev rejst ønske om, at man intensiverer arbejder 
i Alderstrøst, da den er et tydeligt eksempel på brandfælder, der 
skal rives nod, i følge brandsikringsloven, mon som kommunen vil 
brandsikre, for en kortere årrække, i stedet for at rive lortet nr'

Åhusone: NB'orne i karreen blev kritiseret for ikke at arbejde i 
brandfælden, Smedegade 21, hvor beboerne er positive, og der or la
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vet et godt stykke forarbejde. Christian forklarede, at der havdo 
manglet arbejdskraft, råen der or nu arbejde igang, på at fremskynde 
nedrivningen af både Smedegade 21 og Tømrergade Ly a-b. Man ønsker 
blandt andet gennem dette arbejde at gennemtvinge en saneringsplan 
for karreen..

Blågårds Plads/horsgado karreen: GF konstaterede, at på det tids- 
punkt, hvor NB kom ind i karreen, var mulighederne for at udskyde 
saneringsplanen for en kortere årrække allerede forspildt.

Karreernes Fællesmode (KF1) : Der blev rejst kritik af, at KF ikke er 
blevet støttet nok i perioden. Efter Jesper skulle ånd som soldat, 
har der il-cke været nogle, der var ansvarlige overfor KF. FU blev 
kritiseret for -ikke at have sikret den nødvendige organisatoriske 
støtte til KF.
Det viste sig især at være en svaghed, da kampen mod liberalisterne- 
blev skærpet, fordi kampen mod liberalisterne efter splittelsen blev 
ført i karrearbejdet.

DE VIGTIGSTE ARBEJDSOMRÅDER I BEBOERARBEJDET.

Huslejestigninger: Det blev påpeget, at arbejdet, vi lavede i for
bindelse med huslejestigningerne, har dels bestået af en registre
ring af huslejestigningerne, og dels folderen vi lavede gennem HMBr 
om boligforliget. Folderen gav oplysning om huslejestigningerne og 
damtidig fortalte den, hvor man kunne henvende sig, hvis man ville 
klage ad lovlig vej.
Flere af de ovrige beboerforeninger er redet afsted på huslojeboy- 
kot. Vores vurdering or, at organisationsprocenten i den ældre bo
ligmasse endnu ikke er tilstrækkelig udviklet, til at en huslejeboy
kot vil give de ønskede resultater.
Det blev påpeget, at man ved at arbejde intensivt på andre arbejdsom
råder presser boligforligene over en bredere front, som samtidig.be
vidstgør og skoler folk op til en generel kamp i og for kvarteret. 
Derigennem kan de så senere tage netop huslejestigningerne op, - Man 
skal tage kampen op nedefra. -

Brandsikring: Lejerforeningen Griffenfeld er gået ind i en aktiv 
kamp for en ordentlig brandsikr ing. De korer, i hovedtrækkene, den 
samme linie som os. Brandsikringen må ikke give huslejestigninger og 
skal adskilles fra vedligeholselsen. Der er indledt konkret samarbej
de omkring flere ejendomme.

Ihformationsbutikken: Dot blev påpeget, at der mangler en vurdering



FU blev pålagt at lavo ct oplæg om, h-vad butikken skal bruges til, 
og cl or skal lægges en plan. Vi kan konstatere, at butikken har væ
ret samlingssted for libberne, og vi har ikke gjort noget ved det. 
Det bedste, vi kan gøre, er at lade dem dumme sig ihjel.

Karreskoling: En karreskoling er gennemført i peioclen. Den kørte
over 1+ aftener. Man overholdt tidsplanen og fulgte følgende program

1. aften: Brandsikring, saneringens historie, Saneringsselskabet. 
2:j__aften: Boligfor liget, Miniboligforliget.
3i__aften: Brandsikringslov.cn, vedligeholdelsesklager.
/+._aften: Beboerorganisering og information,

C., KAMPBK MOD MINIBOLIGFORLIGET.
Det er vigt i g te, at vi kæmper mod ejerlejligheder nu, så lejerne ikke 
splitt es i ejere og lejere.

D,, KONTAKTER I KVARTERET,
ågårdsgade: Vore mu-I ,, Saneringsselskabets informationsbutik i 

ligheder for at presse Sanoringsselskabots informationschef, John 
Anderson, i hans egenskab af formand for Fagforeningernes Boligsel 
skab, har ikke været brugt.

2. Gart nergade 15: Vi bohover en vur dering af de folk G 15 bestå: 
af, og de muligheder, der ligger i huset. Kvartersgruppen skal lave 
denne vurdering, så vi kan bruge dem som allierede til forbedring 
af kvarteret.

Efter splittelsen ha 
byggeren, til trods for at det cr e

r vi intet gjort for at 
n nødvendig institution

støtte 
her i

kvarteret.
De mobiliseringsmuligheder vi kan få, .via ungerne og deres forældre, 
er cn nødvendighed.

6. Stengade 30: Organisationen blev kritiseret for kun at sende 
nye og uskolede folk af st ed, da de ikke vil have tilstrækkeligt 
overblik til at skole andre op.
Der må et par gruppeledere og en organiseret kontakt til at støtte 
og styrke Stengade 30 i on offensiv ud- og indadvendt linie. Huset 
e r ikke blevet lydisoleret. Brugergrupperne skal lave karrearbejde.

7. Nørrebro Lokalråd: Der blev fra salen gjort opmærksom på, de 
særlige forhold, der hersker mellem Handelsstandsforeningen og Lo
kalrådet, Jan gjorde opmærksom på, at vi er blevet opfordret til 
at gå ind i Lokalrådet, og at vi må tage dette op til overvejelse.



6 . Nørrebrobevægelsen mod Boligforliget (iTMB): Vi nå konstatere 
at vi ikko har prioriteret arbejdet i NMB hojt nok_ og at arbejd, 
liar været kort af enkeltpersoner. Den manglende organisatoriske 
kontakt til resten af NB og den deraf følgende mangelfulde, ustaT 
information har resulteret i misforståelser. Disse har vist sig 
st orst i forbindelse med afholdelse af brandhøringen. (Dette e;. 
der tidsnok blevet rettet op på).

L. KONTAKTER UDEN FOR KVARTERET,

1. Boligselskabernes Landsforening (BL) : Vi har dobbel cv.i.: •kend. 
muligheder i BL, da Hans Halvorson er bestyrelsesmedlem i BL og i 
tidig formand for Lejernes Landsorganisation (LLO).

5. Henvendelse til myndighederne: Der mangler en vurdering af 
holdet til politiet, Politiet ved, at vi ikke bruger ^old, og 
flytter sig, når vi koror præcist.
Man skal dog være opmærksom på, at libberne kan spolere dette foz 
hold, f.eks. gennem trusler om at kæmpe mod politiet;.

6 . FKB-onrådet: Man spurgte: "Hvordan slåeres NB"'s arbejde ud i 
således at de ovrige beboerfor oninger forstår det vi laver. ??! 
den blev der fremsat en opfordring om, at man skal overvære FK3 
dorne. Her lærer man, hvad man ikke skal gore.

Agit/prop uden for kvart øret: Der mangler standardfo;.edrag 
bånd. Vi kan med glæde konstatere, at der er blevet lavet on ly- 
billedserie af kvarteret, som lobende udbygges, 
kontorgruppen skal serge for, at der er materialer til salg, når 
bliver holdt foredrag ude omkring.

o. Presse: Pressegruppen blev rost for at have holdt en god eta 
dard og dækket firkanten glimrende. Pressegruppen skal altid ind 
kaldes under forberedelse til aktioner, og under aktioner, så pro
sedækningen kan indgå, som det naturligt 
for at en akt ion kan blive vellykket.

og nødvendige led don er

F. AKTIONER.

3. Bustur: Forsamlingen vurderede det som noget positivt, at ma 
har givet busturen en så grundig selvkritik.
Busturen afslørede samtidig klart, hvor effektivt socialdemokrati 
presse kan køre, når man offentligt hænger socialdemokrater ud. 
Socialdemokraterne har forsøgt at isolere os, men vi har kort så 
præcist, at de har været nødsaget til at tage stilling til, og i 
kelte tilfælde anerkende og rejse vore krav, blandt andet omkring 
ting odo slutsedler.
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G« NB INDADTIL.

1. Splittelsen: Man konstaterede, at studiekredsen har kort som en 
ledende fraktion for libh orne.
Den har forsagt at sabotere NB's grundlag og ikke engang været i 
stand til at informere sine egne medlobere ordentligt om, hvad den 
foretog sig.
Studiekredsen har modsat sig enhver form for organiseret lederskab 
og har samtidig handlet hen over hovedet på sine medløbere.
Man har for set, at fraktioner er gået på roven efter en splittelse, 
men studiekredsen har gennem sin dyndede .holdning og slappe arbejds
stil fået mange til at falde i den liberalistiske sump. Denne fra
sort ering har blandt andet bevirket, at NB er gået styrket ud af 
splittelsen. Det har været en af de mest præcise splittelser, der 
er fundet sted på venst refløjen. Man risikerer ellers altid at en
de i andre g rupper, som hver bekæmper hinanden om den rigtigste 
linie, og don, der så vinder, har on skrivemaskine og et girokort.

Kampen mod libberne har samtidig skærpet bevidstheden hos os selv 
angående linien for arbejdet. Vores organisatoriske opstramning og 
konkrete arbejdsprogram beviser klart, at vi har taget et kvalita
tivt spring fremad, dor vil gå over i historien,.

En kort vurdering af libbernes "arbejde1’ efter splittelsen: Lib
berne har fået lov til at kore nogle ting af efter splittelsen,
Dot drejer sig om to hovedområder:

1. Brandsikring
2. Trafik.

De har altid påstået, at de stod for den massemobiliserende, beboer
orienterede linie. Det, de faktisk har lavet nu, er nogle planer, 
som on lille gruppe har lavet, og dem kalder de beboernes planer.

Omkring brandsikring har do begået en masse fejl. Don tidsfølgeplan 
for nedrivning af brandfælderne, som de ønsker overholdt, kaldte de 
beboernes plan og ønskede den op på højeste politiske plan.

Hvad angår trafik, har ae lavet en fin og detaljeret plan, som de 
ikke har .snakket med c-n kæft om, undtagen indbyrdes og måske nogle 
teknikere rundt omkring. Vi kan allerede nu se, at beboerne i. Bag- 
gesensgado går imod deres trafikforslag, fordi det medfører mere 
trafik i Baggesensgade, da libberne ønsker trafik i begge kørsels
retninger.
De handlende i Blågårdsgade har også vendt sig mo forslaget, idet
de mener, at t rafiksanering vil resultere i mindre omsætning, fordi
Blågårdsgade blev lagt ode, 
været.

da der ingen ordentlig opvarmning havde
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Vi beskyldte dom for at væro nog le teknikere, der bare ønskede’ de
res egen plan gennemført, og deres handlinger efter splittelsen har 
fuldt ud bekræftet dette.
Det er vigtigt, at vi lærer at formulere os klart overfor nyo om, 
hvad splittelsen gik ud på og hvilke erfaringer vi har, så vi altid 
kan kende en liberalist på mindst 10 meters afstand. • GF besluttede, 
at der derfor skulle laves en klar opsummering af splittelsen og dens 
erfaringer.

Uorganisatorisk arbe.jde: Der blev rejst en korrekt kritik af, at
sommer o f f'ensiven er indeholdt i punktet uorganisatorisk arbejde.
Man valgte i stedet at indpasse sommeroffensiven som selvstændigt 
punkt. Afsnittet skal indpasses mellem "Kampen mod liberalisterne" 
og "Boo-karnp gruppe koordinering",

S omnier of f .c nsiven: Det blev kritiseret, at basisgrupperne og koo-mo- 
det ilko i tilstrækkelig høj grad har diskuteret og taget samtlige 
af de arbejdsopgaver, der er indeholdt i sommeroffensiven, op.

Under genhusningsområdet blev det påpeget, at plakatskrækkampagnen 
ikke er blevet intensiveret.

Under otilladsområdot blev der rejst kritik af, at der ikke er stab
let en organisatorisk kontakt til Folkets Hus på benere.

Under FKB blev det trukket frem, at Islands Brygge skulle have været 
skolet op og trukket med i arbejdet. Hvad angår Christiania, er der 
pa Christianshavn ikke blevet foretaget registrering af brandfor
holdene, samt samlet protester i forbindelse med planlagt byggeri på 
havnearealet på Christianshavn, men opfølgninger or ikke gennemfort 
på grund af samarbejdsvanskeligheder med CB.

SiK-områdot har generelt været for undcrpriorlteret, men vi må kon
statere, at tomteaktionen har været vellykket og det forberedende 
arb ejde med trafik er blevet påbegyndt.
Parole-n "Selvbestemmelse i kvarteret" blev stærkt kritiseret, idet 
denne parole, allo andre st eder end i NB, opfattes som anarkistisk, 
don kræver en god praksis for ikke at blive misforstået.

Bo-koo kampgrupper koordinering: Det blev slået fast, at det er 
livsvigtigt at udvikle denne supplerende organiserings- og kampform, 
da erfaringerne har vist, at folk sjældent kan holde til at kæmpe i 
forreste frontlinie mere end 2 -3 ar udon kvalificeret opbakning.
For at indvundne erfaringer kan blive udbredt, kan bo-koo strukturen 
være modvirkende til, at dette sker, og samtidig modvirke at folk 
stresser ud olier falder hen i isolerende hygge-nygge.
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Alle har været enige om nødvendigheden af bokoo, men kun i et en
kelt tilfælde har bokoo grupper fungeret. Denne mangel vil dog 
kunne afhjælpes ved, at bokoo sekretariatet kommer til at fungere 
som <tet kooedinerende og igangsættende organ, det er.
Dat blev slået fast, at der er fast spisetid i IB, mellem 18-19, 
og fælleshyg på torsdagene mellem koo-møderne.

lyeste Beretninger; Det har vist sig, især på koo-møderne, at grup
perne ikke i tilstrækkelig høj grad læser lyeste Beretninger grun
digt, så vi kan få en kvalificeret debat.
lyeste Beretninger skal være på enhver basisgruppes dagsorden som 
GB vedtog, og diskuteres grundigt.
CtB vedtog, at lyeste Beretninger skal være ■ i enhver basisgruppes 
postkasser senest søndag kl. 1 9 .oo, og deadline er stadig fredag 
kl. 2o„oc. Kontorgruppen fik ros, fordi bladet er udkommet så ' J- 
stabilt i den forløbne periode.

Mis BU hL ev rost for at have ydet et godt stykke arbejde, både før 
og-efter splittelsen.
Dog blev BU kritiseret for en for løs mødedisciplin.
B'remover har B’U'erne mødepligt til B'U-møder og skal forberede sig 
før møderne.
kor at debatten i BU skal komme resten af organisationen til' gode, 
bør BU' på koo-mødet foruden konklusionen af debatterne i BU, også 

trække hovedlinierne i diskussionerne op.

Godkendelse af beretningens
Beretningen blev enstemmigt godkendt med ovenstående tilføjelser.

Orientering- om indslusningen i august-september måneds
Ialt har* 1 der hendvendt sig 43 personer på kontoret i disse 2 måneder,
men kun 29 kar gennemført indslusningen.

GB sendte en hilsen til Inge Kaj og Sanne, der begge lå på syge
huset. Den blev imidlertid ikke overbragt p.g.a. organisatorisk koks.

Strukturforslaget blev godkendt med de rettelser GB vedtog. Struk
turen i IB vil udkomme særskilt senere. Kontorgr. er ansvarlig.

Godkendelse af regnskabet
IBs kasserer fremlagde et perfekt regnskab regnskab for IBs økonomi
i perioden d. 1 / 4 - 7 6 til d. 8/lo -76.
Kasseren kritiserede, at det ikke har været muligt at afslutte 
regnskabet pr. l/lo, fordi en del IB'ere ikke havde afregnet de 
vedtagne 14 dage inden GB.
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De sidste 4 dage inden GF har kassereren modtaget regninger fra 
NB'ere på ialt 3.500,00 kr.

Moralen er: - Folk skal aflevere regninger til kassereren, medens 
de er ny o, og ikke hobe regninger sammen over flere måneder - da 
det så er umuligt for kassereren at komme med overslag over okono- 
mien i løbet af perioden.

Praksis fremover er, at NB'ere skal have afregnet ned kassereren 
mindst 1 4 dage inden GF, og må ikke uden aftale med kassereren op
bevare regninger mere end én måned.

Kassereren gennemgik regnskabet punkt for punkt, med kommentarer 
hertil.

Kontingenter: er overskredet, til trods for splittelsen.
Det skyldes, at der i august måned blev betalt 50,00 kr. for folk 
med arb ejde og 20,00 for arbejdsløse og studerende.
Desuden har der været on indtægt gennem indslusningsgebyret.

Foredrag og rundvisning: har ikke levet op til de økonomiske for
ventninger, vi har stillet.

2-iatoriale salget: har været for lille, på grund af at vi stadig ildie 
har fået optrykt de relevante pjecer, som der længe har været pla
ner om.

Forbrug af papir og sværte har overskredet budgettet væsentligt. Det 
kan skyldes, at der i perioden har været nogle skrivegale fanatikere 
der har overfyldt Nyeste Beretninger. (Referent kommentar: Desuden 
har aktiviteten på genhusnings- og ojerlejlighedsområdet været stor)

Telefonen har været kraftigt benyttet, og folk har ikke lagt så man
ge penge i telefankassen,. Den korrekte linie overfor telefonen blev 
ridset op:
- NB sager betaler NB.

(Hvis folk har penge nok, betaler de også NB sager).
- Personlige sager betaler folk selv.
- Telefonen må dog ikke benyttes til privat snak,

uden det er højst nødvendigt.
-Folk skal føre ind i bogen, når do ringer.

Folket s Hus trykkorværkstod: Der or bevilget 300,00 kr. i januar 
måned t il et silketrykværksted. Pengene blev udbetalt, lige før 
splittelsen, til Frede, Blå gårds gacle lå. Trykkerværkstedet er ikke 
kommet igang. Kassereren opfordrede NB til at henvende sig til Fol
kets Hus og kræve pengene tilbage.
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Efter budgettet var blevet gennemgået, kom der forslag .om, at NB 
bliver forsikret.
Kontorgruppen blev pålagt at undersøge mulighederne for dette.

Regnskabet blev godkendt og budgettet taget til efterretning.

Her rejste en vis hr. Langebæk sig op og gik rundt med hatten. 
Resultatet blev Zj.10,55 kr. til NB*s kasse.
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INDLEDNING.

ad. 7Det kapitalistiske samfunds krise skærpes og udbytningen 
forøges på alle områder.
Myndighederne vil på boligområdet gennemføre nye overgreb 
ved boligforlig og indkomstpolitiske helhedsløsninger. 
Konkret vil disse ting betyde nedsættelse af saneringstem
poet og forøgede spekulationsgevinster for grund- og obli
gationsejerne. På regeringsplan forhandles om et forlig, 
og den eneste positive ting vi kan vente os er, at beting
ede slutsedler stoppes, så en lejlighed ikke kan sælges 
før udstykningen for hele ejendommen er endelig godkendt 
og tinglyst.
Socialdemokraterne har stået for en linie med at "tage 
toppen af huslejestigningerne". Dette vil dog kun gælde 
for de sociale boligbyggerier. På det private boligmarked 
vil der ikke komme nogen form for begrænsning af ejernes 
profitter.
Venstre vil forlange, at der bygges 8000 sociale boliger, 
det kan kun lade sig gøre, hvis boligselvskaberne tager 
af deres reservefonder, eller ved at huslejen i det ældre 
byggeri sættes yderligere op. Dette lægger faktisk op til 
en slagtning af de sociale boligselvskaber. Hvis de sætter 
huslejenop, kan de ikke få lejet lejlighederne ud, hvis 
de tager for meget af reservefonderne, vil de gå fallit. 
Socialdemokratiet går ind for byggestop indtil situationen 
forbedres.
Bolighajer og spekulanter får friere og friere spil, lejer
ne er pressede, og der aktioneres spontant.
NB står for en enhedslinie mod pengepugere og for en orga
nisering af kræfterne på alle planer.
NB har med sine kræfter og erfaringer et stort ansvar for 
at enhedslinien.sejrer og at de spontane aktioner ikke 
knuses men koordineres af og med den etablerede fag- og 
lejerbevægelse. Vore alliancer skal udbygges og styrkes.
På lokalt plan er en slagkraftig og bred organisering 
en forudsætning for at vi kan vinde fremskridt.

BEBOERARBEJDE.

NB's generelle linie for saneringen blev godkendt.
Vi vil her forsøge at trække hovedlinierne for NB's ge
nerelle holdning til sanering og byfornyelse op.
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Sanering skal betyde forbedring. KB mener at en sanering 
skal indeholde følgende faser for at være gennemført: 
Beboerstyret planlægning, genhusning, nedrivning, reeta
blering af de resterende huse, etablering af gårdanlæg, 
og .i tilfælde af omfattende nedrivning skal der være plan 
og penge til nybyggeri, som skal opføres efter beboernes 
ønsker. Saneringstempoet skal sættes i vejret.
Vi skal i vort arbejde og propaganda lægge vægt på, at 
vi får lavet saneringsplaner for de kareer, hvor der endnu 
ikke er lavet nogen, og vi skal presse på for at få fær
diggjort de igangværende saneringsplaner.
Vi skal lægge en linie, der får ss til at indse, at de 
må bakke kravet op om udvidede saneringsmidler, for mini
mum at overholde deres egne tidsplaner.
KB mener at der derudover skal bevilges penge og skaffes 
genhusningsboliger til en omgående forsanering af de de
ciderede brandfælder, hvilket.dog ikke må forhale den 
almindelige sanering.
Vores krav om yderligere saneringsmidlerog vores krav om 
om genhusningslejligheder til den almindelige sanering 
og om nedrivning af'brandfælderne skal presses til at 
ske hurtigere og i større omfang.
FU er ansvarlige for, at der bliver lavet en undersøgelse 
om, hvad vores krav til disse ting er præcist. GF mente 
at der skulle skaffes lo.ooo genhusningslejligheder på 
1 t år.



BEBOERORGANISERING.

Por at fastholde perspektivet og vinde sejre er det 
nødvendigt at udvide og styrke beboernes organisering.
Den forløbne periode har vist, at den oprindelige karre- 
gruppe-organisering har været utilstrækkelig. For det 
første kan man ikke starte en hel karre op på en gang, 
med mindre der ligger en saneringsplan for karreen. Hel
lere en ejendom fast organiseret, end en karregruppe der 
kører løst og upræcist. For det andet er karregrupperne 
selvbestaltede grupper, der ikke er valgt af nogensomhelst. 
Vi har også udviklet andre organisatoriske former,som vi 
må videreudvikle i den kommende periode.
Beboerorganiseringen skal starte ud fra konkrete forhold, 
(brandfarlige ejendomme, dårlig vedligeholdelse, fupmo
derniseringer e.t.c.) De organisationsformer vi i øje
blikket arbejder med og som vi fremover skal satse på er:
1. Organisering i lejerforeningen Griffénfeld.
Vi skal sørge for at alle NB'ere er medlemmer af Griffen- 
feld, hvis de har mulighed for det. Griff. optager kun 
medlemmer hvis de har lejekontrakt. NB'ere må opfordre be
boerne til at blive medlem af Griff. hvis de har mulig
hed for det.
.Formålet med at være organiseret i Griff. lejerforening 
er, at husie^e«4igninger vi i samarbejde med dem skal 
køre sager, der drejer sig om vedligeholdelse, moderni
sering og brandsikring.
De steder hvor Griff. ikke har organisering,giver de pro
blemerne videre til os, så vi kan starte det forbereden
de arbejde op. Vi skal igennem Griff. danne præcedens 
for, at brandsikring ikke giver huslejestigninger. Vi må 
samarbejde med Griff. så også de stiller krav til SS om 
om en beboervenlig politik, og krav om at SS overholder 
de allerede vedtagne saneringsplaner.
Der skal laves et udvalg i NB, som skal tage sig af at 
vi som NB'ere overfor Griffenfeld kører en rigtig linie.
Det vil konkret sige, at ingen NB'er starter arbejde op 
med Griff. uden at tjekke med udvalget.
Vi kan tage Griffenfeld lejerforening med i de brede alli
ancer vi starter op for en ordentlig bolig, imod bolig
hajer o.s.v.
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ad. 7 Beboerrepræsentation
Valg af beboerrepræsentanter skal. styrke organiseringen af 
beboere i de enkelte jendomne, så ejendommens beboere styr
kes overfor ejeren.' En beboerrepræsentation sikrer større
indsigt i ejendommens drift, sanrtidig med at det giver en 
stabil kontakt mellem ejendommen og NB.
Decregler, der i lejeloven .er sat op for de såkaldte "bebo
erdemokrati" sikrer ikke at lejernes interesser varetages 
overfor ejeren. Vi må derfor udover den organisering, som 
loven foreskriver sikre, at de valgte beboerrepræsentanter
ikke tager beslutning på lejernes vegne uden deres medvir
ken.
Beboerrep kan laves når der er 13 lejemål på de samme matr. 
nr.Når vi kører med beboerrepræsentation, er det meget vig
tigt, at vi sørger for, at de "menige" beboere.’.bliver in
formeret og inddraget i arbejdet i størst muligt omfang.
I de tilfælde,hvor vi laver beboerrepræsentation i kommu
nale ejendomme, skal vi arbejde for, at kommunen fraviger 
deres krav om, at frofo af ejendommens lejemål 'skal være til
stede, for at mødet er beslutningsdygtigt• Dette kan evt. 
skabe præsedens i private ejendomme.
Beboerrepræsentaneter kan, når de kører i flere ejendomme : 
danne grundlag for en hel kamporganisering.

Beboerforeninger.
En beboerforening kan enten omfatte beboerne i en hel ejen^ 
dom ellei i .en hel karre. Beboerforeningens opgave i de m  
enkelte ejendomme er bl.a. at sikre at beboerrepræsentati
onen ikke tager beslutninger henover hovedet på beboerne.
Beboerforeningerne kan også være organiseret -i en hel karr^. 
Beboerforeningen kan gennem sit arbejde formulere nogle præ
cise arbejdsopgaver både overfor beboerne og de avt. beboer
repræsentanter, for på den måde at sikre aktivitet.Beboer
foreningen kan også udtale sig i forskellige spørgsmål, dels 
omkring deres egne problemer, dels omkring nogle politiske 
holdninger."
Denne organiseringsform skal ses som en videreudvikling af 
den tidligere karreorganisering. Det tilstræbes at alle ka
rsens beboere er medlem i beboerforeningen.Beboerforeningen 
nedsætter sig med en bestyrelse, en formand og den afholder 
generalforsamlinger. Beboerforeningen skal,overtage det vi
dere arbejde med kareen.
Vi skal videreudvikle denne organiseringsform. Den kan på 
længere sigt blive en karrelejerforening under Griffenfeld.

Genhusningsforeninger.
Genhusningsforeninger er en organiseringsform, der kan an
vendes for at sikre en hurtig genhusning af beboerne i brand 
fælder, der skal nedrives. Genhusningsforeningen skal også 
arbejde med at få nedrevet brandfælderne.
Da gennemførelsen af brandsikringen er en af vor^s største 
arbejdsopgaver i den kommende periode, er det meget vigtigt, 
at vi får organiseret beboerne i brandfælderne.
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Beboerrep., Beboerforeninger og genhusningsforeninger .skal 
bruges i samarbejde"med Griffenfeld.
Arbejdsopgaverne for en genhusningsforening er b'l.a. at op
lyse orn folks genhusningsrettigheder, at sikre den nødven
dige renholdelse og sikre at genhusningslejlighederne bli
ver sat i forsvarlig vedligeholdelsesmæssig stand. . '
En genhusningsforening har også til formpl at opåamle de me
re aktive, så de kan gå igang ned beboerarbejde der, hvor 
de bliver genhust.
Genhusningsforeninger kan også bruges som en hjælp i kampenør)mod ejerlejligheder, fordi den er organiseret flok mennes
ker, som vi kan henvende os til, når vi har stormet en lej-s- 
lighed, som genhusningsberettigede kan flytte ind.i«
Det blev foreslået bl.a« at danne‘genhusningsforening i Kors 
gade 4-0--44 og Blågårds Plads 19-21.

Organisering af beboere i basisundergrupper.
Basisgruppen skal efter behoV"' danne undergrupper til støt

te for organiseringen i de enkelte ejendomme. I de basisgrup 
per, som har direkte kontakt med beboerne, x.skal det være" 
muligt for beboerne, som ikke er medlem i KB, at gå ind i 
gruppens arbejde o Det er vigtigt at vi i undergruppen giver 
beboerne en sådan viden, at de i tæt koordinering med NB 
selvstændigt kan arbejde videre i deres egen ejendom eller 
i undergruppens arbejde.
Hvis de skal ind i NB skal de gennemgå indslusning, dog 
skal de altid have deres egen ejendom som hovedarbejdsom
råde.
Indtil KP er oppe at stå, må brandkoo* udvikles sådan, at 
beboerne fra de aktive huse kan mødes her og koordinere.

Kareernes Fællesmøde.

Styrken af Kareernes Fællesmøde afhænger af de enkelte kar- 
regruppers styrke.
Derfor skal vi styrke KF ved at styrke organiseringen af be
boere fra de enkelte ejendomme og kareeen som helhed. Vi 
skal også arbejde for, at organiserede beboere fra de enkel
te ejendomme kan blive repræsenteret på KF. Vi må arbejde 
for at KF bliver et organ hvor aktiviteterne i de enkelte 
jareer kan koordineres, og hvor der kan planlægges fælles 
kampagner og derigennem styrke beboerstyringen, samt et 
sted hvor de enkelte karregrupper udveksler erfaringer. Vi 
mener at KF skal tage stilling til flgo- ting: saneringspla
ner, trafik, nybyggeri, friarealer og brandsikring.



Beboerinf o rination

Vi skal lave en egentlig beboerinformation fra kontoret, men 
i vore beboerarbejle skai vi i videst muligt omfang bruge 
de små karrebutikker. ■
Indtil videre.skal der i kontoret i kontortiden være folk, 
der kan oplyse o m 'Griffenfelés arbejdsområde, sanering,brand 
sikring, genhusning, trafik, gårdanlæg etc.
De udadvendte basisgrupper skal sammensætte en gruppe, der 
kører informationen og som kører referatbog, hvor alle hen
vendelser og hvad der er sket med iisse (specielt omkring 
Griffenfeld) bliver nedskrevet.
Vi skal ikke køre bred propaganda for beboerinformationen 
før informationsgruppen kommer op at stå.



ad 7) Kampen mod Boligforligene.

Boligforligsgruppens fremtidige arbejde:
Det er lykkedes os at udvikle en linie over for ejere der 
forsøger åt sælge på betingede slutsedler, der gør det 
langt dyrere for dem at fortsætte forsøgene, .og som isole- 
dem fuldstændigt. Denne linie.skal fortsættes og udvikles 
i den kommende periode. Den skal fortsættes indtil alle er 
holdt op med at forsøge at sælge på betingede .slutsedler • 
og det er blevet forbudt ved lov. linjen er rigtig fordi 
vi er stærke nok til at ramme grundejerne på deres økonomi.
Et lille VVS-firma kan opstille et regnskab, der tydeligt 
viser at det bedre kan betale sig at leje ud med lille under
skud end at forsøge at sælge på betingede slutsedler når 
EB kører hårdt på. En stor grundejer er blevet totalt iso
leret, ikke engang hans egen interesseorganisation vil bak
ke ham op i ulovlighederne. Ham trak sig ud af slagsmålet 
omgående fordi han vidste, at han ville tabe økonomisk på 
at tage kampen op imod EB.

De betingede slutsedler er et hul i loven og rent faktisk 
er det en lov-og-orden-kampagne boligforligsgr. har kørt ind
til nu. Den har tydeligt vist sig at være den eneste effek
tive måde vi kan bekæmpe mini-boligforliget på - med vor nu
værende styrke. Linien skal lægges en del om, når det er lyk
kedes os at få stoppet de betingede slutsedler. Det betyder 
at vi skal udvide vores praksis med at skaffe genhusnings
lejligheder og bruge parolen "for genhusning i de private 
ejendomme".

Kampen mod ejerlejligheder skal Hcbtiifejg udvikles ved at 
vi drager flere aktivt med ind i den. Yi skal til at koncen
trere flere kræfter i SME, så det er alle organisationerne 
heri, der gennemfører aktionerne. Samtidig må vi arbejde på, 
at få flere organisationer med ind i SME.Vi skal have Bolig
aktion 76 til at gå aktivt ind i kampen mod ejerlejligheder. 
Vi skal også have draget arbejdsløshedsudvalget ind i arbej
det. Det må ske ved at vi lægger aktioner om, således at de 
arbejdsløse umiddelbart kan støtte disse. Samt ved at bruge 
den kontakt vi allerede har til fagbevægelsen omkring kampen 
mod fupmoderniseringer. Vi skal stadig arbejde med a.t få ud
viklet vores alliance med bl.a. VS, DKP og SE i Eolketinget. 
Det er boligforligsgr's opgave at følge med i de forlig og 
overgreb vi kan vente os fra regering og folketing og borger- 
repr. En oversigt over dette må være klar inden EKB-konferen-
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een, 6-7. nov.. . — . . .
Udover kampen mod ejerlejligheder, har boligforligsgr. og

så arbejdet med følgerne af den øvrige lejerfjendske bolig- ■ 
lovgivning. Det drejer sig -bl.a. om huslejestigninger i sa
neringsselskabets ejendomme, i de private ejendomme samt 
fupmoderniseringer. Vi skal arbejde for at beboerne får re
el indflydelse på moderniseringerne, og at kommunen overta
ger anvisningsretten til de private ejendomme. Gruppen får 
erfaringer til dette arbejde bl.a. ved at' de . fortsætter med 
at støtte beboerne i de ejendomme som der er aktioneret i, 
med vedligeholdelse og brandsikringsarbejde. Gruppen skal 
sammen med stilladsgruppen udvikle et fast samarbejde med 
Griff.

Boligforligsgr. skal styrke kampen for en lejerstyret bo
liglovgivning, der sikrer lejernes interesser, hvilket i 
første omgang betyder, at de borgerliges offensiv på bolig
området stoppes. Bor at gennemføre dette må lejerne .i langt 
højere målestok end idag organisere sig enigt omkring en ak
tiv linie. ■

Stilladsgruppen.
Stilladsgruppen må stramme op, fordi det generelt' er stillads 
gr. der skal arbejde i de ejendomme,' der ikke umiddelbart 
skal rives ned eller udstykkes fil ejerlejligheder.

Gruppen skal fortsætte sit arbejde i de enkelte ejendom
me efter en liste over bl.a. §2-huse, udarbejdet i samarbej
de med Griff. Gruppen skal udvikle en præcis linie for sit 
arbejde i de enkelte ejendomme, samt opstille følgende mål 
for hvad gruppen skal nå i hver ejendom:
1) Brandsikringsklage gennem Griff.,der sikrer at vedligehol

delsen ikke bliver betalt som brandsikring.
2 ) Kørt vedligeholdelsessag gennem Griff.
3) At oprette beboerrepræsentation.
4) Kontrollere at saneringen ikke går i stå.
Stilladsgruppen skal på kort sigt have slået kommunens ret 
til at tvangsvedligeholde og tvangsnedsætte huslejen fast,
og gruppen skal køre enkelte principsager op for brandsikring 
af §2-huse.
Hvilke .alliancer vil gruppen nå:
Vi vil opnå en fast kontakt til Det Centrale Arbejdsløsheds
udvalg, Byggefagenes Samvirke, Kommunens Håndværksafdeling
o,- i-r .t :■ . . iv f.-viit c, . for ~t ..il-ro, t

/ .4-



og Griff. for at skabe en offensiv front og for at sikre, 
at vedligeholdelsen bliver gennemført - om nødvendigt' tvangs 
vedligeholdelse, foretaget af Komm. Håndværksafdeling på e- 
jerens regning„

Gruppen skal også arbejde på kommunal vedligeholdelse af 
Stengade 3o og underskriftindsamling for lydisolering. Samt 
kommunal vedligeholdelse af PH. På længere sigt skal gruppen 
sørge for at der bliver lavet saneringsplaner hvor disse 
mangler, og fremskynde saneringstempoet i de kareer, hvor 
der allerede er saneringsplaner *- dog først og fremmest i 
de kafeer gruppen allerede arbejder i.

Gruppen skal arbejde med at etablere beboerrepræsentatio
ner og beboerforeninger og på langt sigt karrelejerforenin
ger i samarbejde med Griff.
Hvilken organisationsform kræves?
Stilladsgruppen skal bestå af smågrupper' på 2-&3 personer, 
som arbejder i de enkelte ejendomme., Gruppen skal holde sam
lede møder, og må ikke sende folk ud i nogle ejendomme uden 
at linierne er lagt af gruppen.Hvis gruppen trækker den fas
te støtte tilbage fra en ejendom, skal den have sikret sig 
at der ligger et arbejdsprogram, som beboerne forstår og 
kan gennemføre. Vi må lære beboerne at kende loven og dens 
mangler, fordi beboerne derigennem bliver motiveret til at 
deltage mere aktivt i arbejdet.

Omkring PH:
Her blev rejst en diskussion om bevaringen af PH. NB skal 
tage stilling til spørgsmålet i den kommende periode..

Går vi ind for bevaring under de nuværende former? Ønsker 
vi retablering? Vil vi have et nyt PH og park?

PH-gruppen ønsker bevaring og ønsker ikke kommunal ved- 
ligeholdelseog styring. N B !s linie er næsten helt klart 
formuleret: Står der et hus, skal det være ^vedligeholdt.
PH går også ind for at taget skal være tæt! Samtidig er et 
ordentligt vedligeholdt hus også et bedre udgangspunkt for 
et evt. slagsmål om endnu bedre lokaler. Vi arbejder stadig 
for at sikre og styrke beboerforeningen Nørrebro (brugerne 
af PH) .■ He.tte sfcsi gør vi ved at sikre at huset bliver ved
ligeholdt .Her kan afholdes møde i PH med de arbejdsløse 
bygningshåndværkere som forklarer nødvendigheden af at få 
sat vedligeholdelse igang og nødvendigheden af, at arbejdet
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ikke udføres af uorganiseret arbejdskraft. En forudsætning 
for at få arbejde op at stå i EH, er at vi lægger et stabilt 
stykke arbejde derovre i almindelighed. Der blev også i de
batten foreslået en EH støttegruppe,

Gruppen skal i løbet af de næste 3 mdr. være færdig med de 
2 ejendomme den er igang med i øjeblikket og være igang med 
et tilsvarende antal nye ej endomme.Der må være plan for ar
bejdet i Stengade 3o, kontakten til Komm.'s Håndværksafde- ' 
ling skal være etableret og arbejdet i EH indledes.

Man besluttede at flytte genhusningsområdet og kvartersom
rådet til søndag.Lørdagens program blev forsinket med ca.
1 time ialt„Man sluttede .af med en sang.

Søndag.
Efter fælles morgenmad genoptog vi GE.
Vi startede med -en sang;, og efter en kort indledning til da
gens arbejde fortsatte vi med de to områder, som vi ikke h 
havde nået i lørdagens program, nemlig opsummmering af grup
pediskussionerne ang. genhusning og SIK (kvartes)-området. 
Herefter fortsatte vi det oprindelige søndagsprogram hlot 
forskudt en time.
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GBNHUSjmGSOMMDkT. *

Hovedarbejdsområdet har. været genhusning i kvarteret i 
socialt boligbyggeri til en husleje man kan betale.
De kortsigtede planer for arbejdet består i ajr sikre at 
Laurine kan, blive boende i Murergade og nye flytte ind. 
kor at sikre dette skal vi starte en beboerforening i Murer
gade. For at sxkx&inddrage f.eks, enlige iødre i Aktivt ar- ' 
bejde er det nødvendigt,. at vi finder en løsning, så de 
kan deltage i møderne,,
På nuværende tidspunkt er det meste af Murergade lejet ud, så 
mulighederne fremover er at udnytte de lejligheder som kom
mer til at stå tomme. Disse muligheder, skal vi gennem gen
husningsgruppen og pensionistgruppen sikre bliver udnyttet. 
Arbejdet med genhusningen i de sociale boligbyggerier og i de 
private ejendomme, er delt i to områder, som hænger uløse
ligt sammen.
Det første er arbejdet med kvarterets brandfælder,§3-huse, og 
de §2-huse, der er indeholdt i en saneringsplan. Arbejdet 
her skal bestå i en organisering af beboerne omkring kravet 
om genhusning, nedrivning og planer for grunden. 
Organisationsformerne vil blive genhusningsforeninger,beboer
repræsentationer og beboerforeninger.
Vi vil fortrinsvis tage udgangspunkt i de ejendomme hvor vi 
idag arbejder,dvs nlderstrøst, Baggesensgade 1 2 , Baggesensgade 
22, Ewaldsgade 8 og Stengade 14-24. Ikravet om nedrivning, 
indgår kravet om flere saneringsmidler, så saneringen af de 
usunde huse o^ brandfælderne kan skride frem.
Organisering af beboerne omkring disse krav og omkring ktavet 
om genhusning i private ejendomme skal foregå i samarbejde 
mellem Boligforligsgruppen og Genhusningsgruppen.
Vores krav om genhusning i det sociale nybyggeri skal foregå 
med direkte sigte på det nye byggeri i Muergade (Smedegade- 
Thorupsgade).
Vi skal allerede nu. .begynde en opvarmning for at vi fra star
ten kan sikre at det bliver pensionister her fra kvarteret, 
der flytter indo Dette skal vi gøre ved at tesæ&kxnedsætte 
en pensionistgruppe.Gruppen skal igennem de kontakter til 
pensionisterne vi allerede har og gennem genhusningsforenin
gerne samle engruppe af pensionister som kan flytte ind i 
byggeriet, Til støtte for pensionisterne må der nedsættes en
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gruppe der skal være den faste forbindelse til Blaagasrdslcon- 

takten.
Der skal være en fast kerne af folk, der har kontakten til pen
sionisterne. Situationen for det sociale nybyggeri er for øje
blikket katastrofal. De borgerlige forsøger at.slagte den sociale 
tanke og de sociale boligselskaber. Yenstre vil forsøge at tvin
ge de sociale boligbyggerier til at begaa selvmord.- de forlanger 
at boligselskaberne af egen kasse skal financier 8 .0 0 0 boliger 
om aaret. Socialdemokraternes svar er byggestop indtil bolig
selskaberne har s.amle.t. tilstrækkeligt med likvide- midler.
Huslejerne er alt for høje paa grund af den -asociale private børs
spekulation, der gør at de laan, som optages her, bliver alt for 
dyre. Vi maa arbejde imod dette gennem et politisk- pres paa bor
gerrepræsentationen og folketinget. Vores alliancemuligheder, i 
borgerrepræsentationen er støtte fra VS, DKP og SF, positive alli
erede er Radikal, Retsforbundet og endelig Venstre som en vak
lende allieret. Hanne Rientoft har rejst forespørgsel om den so
ciale genhusningssikring i folketinget. Herefter er sagen kommet 
til den sociale anke styrelse. Vi skal presse socialborgmester 
Pelle lar-mer,-^va Gredal og Helge Nielsen bl.a. under parolen: 
Tlyghed i alderdommen i det sociale nærmiljø. Vi skal ogsaa pres
se dem gennem pres paa socialkontorerne og ved at arrangere bus- 
urneture, der skal sikre genhusning. Dette vil vi opnaa med støtie 

te fra pensionisterne i Todesgade. Vi ved dog til fulde,- at kun 
et konstant og kontant pres fra beboernes side kan sikre at soc. 
og boligministeren indser nødvendigheden a-f, at føre vore krav 'ud 
i livet, en af forudsætninger, er derfor at beboerne kræver en tid- 
svarende bolig og socialt nybyggeri i kvarteret.
Paa længere sigt arbejder vi paa generel huslejenedsættelse i so
cialt nybyggeri gennem øjeblikkeligt driftstilskud fra staten.Som 
kampform kanhusleje fastfrysning og boycot bruges, dette skal - 
ramme kreditforeningerne og ikke de sociale boligselskaber-.
Endelig er der kravet om loo% statsfinanciering'til fast lav rente 
vi nsar det næppe i den kommende GF periode, men:vi vil arbejde 
hen imod det alt hvad rammer og tøjler kan holde, og saa hurtigt 
som beboerne og vore andre allierede kan følge med og bakke op. Vi

skal lægge en præcis linie for vores krav til statsfinanciering,

for paa den maade at sikre os en bedre og mere kontant opbakning

fra de politiske partier.

Vi skal fortsætte vores offensive arbejde med LLO, SS og KH for
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at fae samarbejdesudvalget op at staa igen, skal vi inddrage BL

da de har seks folk i SS'Sestyrelse og 4-5% af aktiekapitalen,ogsaa

de øvrige soc. boligselskaber maa inddrages. Vi maa have HABL

Lille Birkholm og HAB 2- Murergade til at st-øtte ideen med sam
arbejdsudvalget. - •
Vi- vil støtte, beboerne i de soc. boliger og i brandfælderne ud
fra de forudsætninger- og ønsker de har, og gøre dem til offen
sive allierede i den fælles kamp for en fornuftig og menneskevær
dig boligpolitik under parolen: For en'bolig vi kan betale, gør' 
sociale boliger'- sociale.
For at inddrage, f. eks. enlige mødre i aktivt arbejde- er det nød
vendigt, at vi finder en løsning, saa de kan deltage i møderne. 
Ang. Blasgasrdskontakten og samarbejdet med uddannede socialarbej
der, socialrapdgivere og.studerende maa vi sikre at vi bruger dem 
præcist til at støtte og raadgive indadtil, og at vi har tjek paa 
at de kører vores linie, bilers er det sikrere at-vi selv uddanner 
os paa de nødvendige omreader, indtil vi er sikre paa, at de vir
kelig .har forsta3et, hvad det drejer sig om.

KVATERS-GRUPPEN. . ' ‘

Vores maal er at skabe et godt-boligkvarter, med friarealer, insti
tutioner, og service-funktioner.
Indtil nu er der opstillet følgende krav: 
a.Vi kræver friarealer.
3.Stop for den gennemkørende trafik,.
c. byt billigt socialt boligbyggeri.
d. Institutioner i kvarteret. -
e. Service i kvarteret.
f. Stop for uudnyttede grunde. Før nedrivning kræver vi planer paa 
bordet.
g. Sæt arbejde i- gang.
Overordnede krav: Saneringen skal betyde forbedrede boligforhold. 
Beboer styret sanering og byplanlægning.
Paa GF blev vedtaget at arbejdet i de næste tre masmeder skal kon
centreres om opfølgning af tomteaktionen og om trafik.

ad.a. Vi har aktioneret for kravet om friarealer ved at storme tom
ten.
I forbindelse med tomten er der skabt følgende alliancer:Lokal-



28
raadet, GI5, venstrefløjen i borgerepræsentationen, skoler* ung
domsklubber og det.centrale arbejdsløshedsudvalg. Vi maa fremover 
ogsaa bruge Blaagaardskontakten til at komme i kontakt med skoler 
og institutioner.
Hvilke udviklingsmuligheder er der og hvilke alliancer kan frem
over skabes omkring tomten, og hvordan skal opfølgningsarbejdet, 
foregaa for at faa beboerne med. Disse spørgsmaal skal besvares og 
sættes ind i en 3-maaneders plan. Der er-ideer tilat inddrage fod
bolds- og ungdomsklubber i arbejdet med tomten-. Der kan af nye 

allierede inddrages Foreningen af byplanlæggere og Blaagaardskon
takten.

ad.b. Linjen for det lansigtede arbejde. I efteraaret agiteres og 
opbygges en viden og bevidsthed i-kvarteret om nødvendigheden af
stop for den gennemkørende trafik, og der laves aktioner.
Til forasret (naar den nye færdelslov kommer) skal vi arbejde for 
at Sorte firkant bliver et Lokalomraade, d.v.s. egentlig trafik
sanering.

foiletaktionen skal indgas i trafikaktionen ;og fcrdiggøres i denr.e G 
GF periode.
Der maa skabes følgende alliancer: Handelsforeningen,DTH ,FAB , 
lokalraadet, venstrefløjen i borgerrepræsentationen, Blaagaards
kontakten, Generalplandirektoratet, skolerne- elevaard, og endvi
dere skal man faa nogen af de folk, der har arbejdet med trafik
sanering paa Lsterbro herind og forklare om deres arbejde.
KF kan evt. inddrages paa et senere tidspunkt.

ed.c. Der er ikke lavet noget arbejde i forhold til det eneste nye 
i øjeblikket nemlig Smedegade— Thorupsgade .Heller ikke i forhold
til planer for nybyggeri andre steder i kvarteret. Arbejdet skal 
køre i samarbejde med genhusningsgruppen som har kontakten med de all 
allierede: LL0,BL, fagbevægelse, Griff, venstrefløjen og de radi
kale, evt. lokalraadet, DTH, FALc
Per maa varmes op om kravet, der maa opbygges en bevidsthed om, at 
en tidssvarende og billig bolig er en menneskeret, vi maa kræve at 
folk bliver genhust i soc. nybyggeri.

ad.d. I de kareer, hvor der er behov for det, er maalet, en insti- 
tion i hver karree. Beboerne maa dirkte med i arbejdet gennem den 
organisoringsform der findes i karreen.
Alliancerne skal være: Lokdraadet, Blaagaardskontakten, fagbevæ
gelsen, BUPL og LSF.



29 -

ad.e. Vi kraver''bibliotek, socialcenter og skoler. ■ -
Under service i kvarteret hører Folkets Hus, Gartnergade 15 o>g 
Stengade 30* vi maa sørge for at deres arbejde bliver koordineret 
saa de ikke modarbejder hinanden.

ad.f. Planer for de’enkelte grunde, maa-tage udgangspunkt i de enk
elte behov. •
En helt konkret arbeJdsopgave .er at faa gaardanlægget i Korsgade- 
Vævergade gennemført,

Per hvor der ligger en saneringsplan, maa der laves planer for 

nybyggeri. Beboerne skal have indflydelse paa planlægningen.

ad.g. Vi maa have slumpatruljen op.at staa igen.
gruppen maa have samarb.ej.de med stilladsgruppen om kontakten til • 

fagbevægelse. • • *

Dét skal præciseres at:
GRUPPEN SKAL IKKE TAGE HELE ARBEJDSOMRAADE1 ? MEN KONCENTRERE SIG 

OM OPFØLGNING AF TOMTE AKTIONEN OG TRAFIKARBEJDET? OG LAVE EN 

PRÆCIS 3 -MAANEDSPLAN FOR DETTE ARBEJDE.
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ad.8 . NB- udadtil«

Samarbejdsudvalget mellem SS LLO KH og NB.
Udover det som står i fremtidige arbejdsopgaver blev tilføjet 
følgende,,
Bor at få Samarbejdsudvalget op at stå igen, skal vi udnytte 
vores forbindelser til BL og LLO. Hans Halvorsen, der er for
mand i LLO, sidder i BL's bestyrelse. BL ejer 45% af aktierne
i SS, de Har 6 bestyrelsesposter og de ansætter også persona
let i SSo Derfor skal vi få BL og LLO til at presse KH og SS 
ind i samarbejdet.

Samarbejdsudvalgets opgaver.
1. At få SS til at forlange flere saneringsmidler.
2* At få SS til at færdiggøre de igangværende saneringer så

hurtigt som muligt«
3. At få ..SS til at forstå at en saneringsplan ikke bare omfat

ter nedrivning af husene, men også må indeholde en plan for 
hvad grundene skal bruges til ba gefter.

4. At der laves saneringsplaner, hvor der endnu ikke er noge n.
5. At NB og SS i fællesskab afholder beboermøder om vedtagelse 

af saneringsplaner-o
6 . At beboerne bliver inddraget i planlægningen af saneringen.
7. At NB får de lejligheder på midlertidege lejekontrakter, 

som vi har bru^ for.

Til det 6 . krav om beboerstyret sanering blev der vedtaget føl
gende retningslinier.
I SS er det direktionen, som består af Alf Mortensen og Kaj An
dresen, som kører frem. med den beboerfjendlige linie.
I SS's bestyrelse er der 6 personer fra BL og borge.rrepre sen- 
tantere Vi har god kontakt til Betty Brydensbjerg (DKP) og Jo
han Lassen (SB)„ Bepræsentanterne fra BL og BB udgør tilsammen 
et flertal, derfor må vi igennem vores forbindelsef til henho 
holdsvis BL og BB, presse bestyrelse.,! til at forlange af direk
tionen, a, t den kører en beboerstyret linie. Vi skal fortælle 
bestyrelsen, at beboerne vil vænne sig imod bestyrelsen, hvis 
direktionen bliver ved med at køre den hidtidige linie. Det er 
bestyrelsens sociale ansvar at sørge for at beboerne for en or
dentlig saneringo Ellers flipper folk ud og bliver agressive , 
og vil være i stand til igennem et politisk pres, at standse
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saneringen, og det kan ingen ansvaarlg politiker akceptere. 
Til det 7« krav om midlertidige lejemålo
Yi skal få ILO og KH til aktivt at støtte, at vi får de mid
lert idige lejemålo Vi skal bruge argumentationen om, at vi 
vil være med til at forbedre lejernes forhold, som jo også 
er LLO's og KH's formål,
LL0"s formand Hans Halvorsen er'den centrale person i samar
bejdsudvalgt. Han skal støttes i sine tanker om at la ve kon
krete forsøgssaneringer, hvor beboerne inddrages i planlæg-' 
ningenc

Fa g b e v æ g e l s e n , a r b e j d s l ø s h e d su d v a l g e n e ,o g l æ r l i n g e n e s  l o .
Alliancen med fagbevægelsen er vigtig fori 
lo At styrke kampen på boligområdeto 
2,,Hindre at NB'isoleres,
3o Fagbevægelsen har brug for vores aktionserfaring,(speci

elt LLO fordi LO vil slagte dem, og vi har brug for fle
re arbejdere i vores organisation,)

NmB kører i øjeblikket på at forbedre forholdene for klubvæ
relseslejerne. La mange lærlinge bor i klubværelser, må vi 
inddrage lærlingene i dette arbejde. Samtidigt må NB gå ind 
o g 'støtte o dette arbejde. Vi skal have kontakt til LLO for i 
at støtte deres arbejde for bedre boligforhold for lærlinge
ne. Boligforligsgruppen skal kontakte LLO og Faglig Ungdom 
for at få dem med i SME aktioner, samt finde ud af hvordan 
vi kan støtte dem i deres kamp for bedre boligforhold. 
Foredragsgruppen skal holde foredrag på EFG-skoler og i fag
foreninger, Inden vi holder foredrag på BFG-skolerne skal 
vi kontakte’LLO for at det bliver organisatoreisk korrekt,'
På skolerne skal vi opfordre lærlingene til at melde sig i 
ind i IB.

BYGGEFAGET E-. Bo] igf orligsgr. skal have en undergruppe, der 
arbejder med registrering af ejerlejligheder og fupmoderni
seringer.Når de findér ud af hvor der er moderniseringer 
igang, skal de kontakte Bør ogvBlik, for at få dem tol at 
skride ind hvis arbejdet udføres af uorganiserede arbejdere, 
eller hvis det er imod beboernes ønsker. Griff. kan også ind- 
dråges i dette arbejde.
Det Centrale Arbejdsløshedsudvalg skål drages ind i SMEakti-
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onerne'.
Vi skal samarbejde med Jord&Beton og sætte deres sikkerhedspa
truljer på'nedrivningsarbejderne, fordi de arbejder under ufor
svarlige slkerhedsmæssige forhold. Vi skal arbejde på at få en 
alliance med Byggefagenes Samvirke og Bygningsingeniørernes Fag
foreninger omkring nybyggeriet. De kam komme med udtalelser og 
vurderinger af nybyggeriet før det påbegyndes.
Slumpatruljen skal op at stå igen for at lægge pres på Kommunens 
Håndværkerafdeling for at få sat vedligeholdelsesarbejder igang. 
Vi -skal arbejde på at få Kommunens Håndværkerafdeling sammen med 
pædagogerne til at gå imod kommunens nedskæringer.

FKB-OMBÅDET.

FKB-gruppen skal få de andre beboerforeninger til at indse at 
de må køre med mere konkrete aktioner i alliance andre. Vores ho
vedformål er at radikalisere de andre, ud fra den situation de 
er i lige nu , vi må sørge for at de udnytter de muligheder de 
har.' Christiania kan tages med i noget konkret. Vi kan sammen 
med dem lave arrangementer med økonomiske formål. Vi skal arbej
de for at der bliver afholdt nogle støttefester for KB.

BOLIGAKTION 76.
Vi må sikres at de radikaliseres og følger konferencen op, og. t 
de går i gang med kampen mod ejerlejligheder, og vi må sikre at 
de 25.000 sociale boliger bliver bygget, og at der afsættes pen
ge til det. Vi må sikre at der køres en offensiv omklamring ag 
BT6 gennem vores kontakt til koordineringsudvalget og at vi via 
den presser fagbevægelsen mere boligpolitisk. Vi skal foruden 
bruge B76 mod det kommende boligforlig. Vi skal prøve at lave . 
delalliancer med Vesterbro Lejerforening til støtte for beboer
aktiviteterne i området. „
Vi skal arbejde for at de aktiviteter der kommer,igang på lokalt 
pla n, bliver koordineret gennem det koordinationsudvalg som er 
nedsat af B76, Vi skal arbejde for at der ikke opstår modsætnin- 
g er mellem Galgebakken, B76 og den etablerede le jerbevægelse.

GålGEBåKKEKONFERENCEN, d. 16-17 nov.
Vi skal læredem at kæmpe, lære dem at organisere sig stramt, 
styrke dem i kampen for huslejefastfrysning, og forklare dem at 
dette ikke er nok, da huslejen genrelet e r for og skal sættes 
ned. Vi kan ikke gå ind for landskoordinering på nyværende tids
punkt, da der ikke er noget at putte i den.



Der skal istedet satses på konkret støtte til lokale a kti- 
viteter-,
Med hensyn til interesserede skal vi lave dels£Lliancer, og 
måskae lave en speciel akt ionsskoling« Vi såkal få bestyrel
sen i Murergade til at støtte de krav som rejses, konkret 
ved at lade være med at betale huslejeforhøjelserne når de 
kommerr
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FKB ■ -KONFERENCEN0
Dør der gøfes klaf til huslejeboycot ved de næste huslejestig 
ringer, må vi drage erfaringer ud fra kampen mod svindelop- 
reiriingo fupmoderniseringer, brandsikring og ejerlejligheds- 
udstykning i ældre private ejendomme« Huslejeboycot kan kun 
anvendes hvor lejerne er presset hårdest« Desuden skal vi 
diskuteree beboerorganisering med henblik på r~ kommander sr- 
bonfarercéo . • ;.<c 1 .... _ . ...c..n

P
Vi skal udvikle samarbejdet og få flere beboerforeningerr 
med i SM.E og vi skal lave ejerlej ligheds storme i andre by
dele- Vesterbro og Østerbro, Ydre Nørrebro og Christioanshavn 
Vi' skal opfordre SME til at lave tidsplan over de aktioner 
de skal lave,

g nf 3«
Vi må styrke NmB, gå mere aktivt ind og sikre en bedre kom
munikation begge veje. Vi skal støtte deres krav om brandsik
ringslovens gennemførelse« Vi skal sikre at de-kommer med til 
brandhøringen,. Vi skal udbygge alliancen med Nørrebros Han
delsstandf oreiiing« Vi må lægge op til en delalliance med de- 
småhandlende og grur•! aj.år:j.erfor at forhindre følgerne af den 
16' alm, vurdering,

LOKALRÅDET «  ̂ ...
Vi skal ansøge om at blive optaget i lokalrådet« Vi skal få 
dem fil at bakke cp om kravet om beboerindflydelse i kvarte - 
ret, og sikre ordentlige trafikforhold, bl.a, stop for gade
gennembruddet 1 Praterkareen, samt opfordre dem til at bak
ketop om kravet om genhusning i kvarteret.
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FKB-Kruppens organisering.
Vi må udbygge vores organisationsform med undergrupper med 
hver sit arbejdsområde. Vi må sikre, at de andre beboerfor
eninger og organisationer lacer langtidsplanlægning, så vi 
får et' klart overblik over hvornår vi skol varme op, støtte 
o.s.v. Vi må have en del af vores erfaringer ud gennem agit/ 
prop. Foredrag og lysbilleder skal udbygges. Ud over de nævn 
te ting skal der også gøres noget ved trafik på KBH' plan. 
Kvartesgruppen skal tage dette med ind i deres planer.
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NB indadtil beskriver ikke hele organisationen, men omfat
ter flg. emner og gruppers kontorgr., boliggr., skolingsgr., 
agit/prop, FU- og Koo-mødet, bokamporganisering og intern 
basisgruppestruktur.

Kontorgruppen.

Kontorgruppen fungerer i øjeblikket nogenlunde, men arbejdet 
hviler på enkeltpersoner, og det er i længden Ikke holdbart. 
En af kontorgruppens vigtigste opgaver er trykning af Ny Be. 
Arbejdet kræver øjeblikkeligt 2 nye folk, som har gennemgå
et den midlertidige arbejdsopgave og som helst sidder i en 
udadvendt basisgruppe samtidig. Vi skal arbejde frem til på 
lanat sigt, at der sidder en repræsentant fra boligforligs- 
gr., genhusningsgr., kvartersgr., stilladsgr., i kontorgrup
pen. Arbejdet med arkivet og kontorvagterne skal lægges i så 
faste rammer at kontorgr. er i stand til at vejlede beboere 
og fortælle NB'ere, hvor de kan skaffe de oplysninger NB- 
grupperne har brug for i arbejdet.
Organiseringen ag bibliotek, arkiv og båndbibliotek skal ud
vikles således, at det kan komme grupperne til gavn i det 
konkrete arbejde. Biblioteks alt materiale ude omkring skal 
samles ind. Kontorgruppen skal oplyse om, hvad biblioteket 
indeholder. Udlån skal registreres. Båndbiblioteket skal sy
stematiseres. Der skal tages kopi af båndene, så de kan ud
lånes. Samtlige udlånsbånd skal opbevares på kontoret. Der 
lavesVOver båndbibliotekets indhold. Kan bl.a. indeholde 
musikbånd, foredragsbånd, bånd bl.a. med kommentarer til 
tomtefilmen. Arkiv: for at arkivet kan fungere skal grup
perne aflevere mindts 2 kopier af breve til myndigheder,lø
besedler, oplæ^ der kan bruges af grupperne, avisudklip osv.

Der skal forefindes grundmodeller over beboermøder, aktioner, 
agitationsture o.l. Der skal laves et komplet ejendomskarto
tek, indeholdende matr. nr., vurderingspris, ejendomsvurde
ring og ejer. Der skal findes kartotek over de kontakter, 
vi har i ejendommene. Endvidere skal der være en mappe inde
holdende korte beskrivelser af nærmeste allierede og største 
modstandere.
Disse opgaver skal være gennemført i denne GF-periode.
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Grupperne skal kunne komme i og udenfor kontorvagterne og 
skaffe sig de oplysninger de har brug for via arkivet. Por 
at lette dette arbejde skal kontorgruppen lave kursus i 
brug af kontoret. Dette er nødvendigt for at både nye og gm- 
le medlemmer lærer kontorets arbejdsgang at kende og kan 
være med til at udbygge og bruge■arkivet. Det første'kursus. 
for en fra hver basisgruppe, som skal være gruppens kontor- 
ansvarlige. På længere'sigt skal der være 2 kontoransvarli
ge. Disse holder møde - evt. hver 14.dag --sammen med kon
torgruppen for at planløgge brugen af kontoret, materialer 
osv. På den måde sikres, at frontgrupperne respekterer de 
mest elementære samarbejdsregler i kontoret.- 
Gruppernes brug af kontoret har indtil nu været præget af 
rod. Por at kontorgr. vil kunne anskaffe materialer til brug
for grupperne (kuverter, frimærker, stencils, papir osv)- 
er det dels nødvendigt at grupperne tjekker med kontoret, 
hvis de skal bruge større mængder og ligeledes, at kontorgr. 
får et større rådighedsbeløb hver måned at disponere over 
til indkøb. Beløbet har indtil nu været loo kr. om mdr., 
men i forhold til hvad grupperne forbruger, er det nødvendigt 
med et langt større beløb.( GP godkendte et halvårligt bud
get på 2ooo kr.) » «
Kontorgr. er ansvarlig for at N B 1 s regnskab bliver ført. n.v- 
Kassereren er naturligt medlem af kontorgr. Kontorgr. er lix- 
sammen med gruppernes koo-møde repræsentant ansvarlig for 
at kontigent fra medlemmerne bliver betalt hver måned. Dette 
skal intensiveres og kassereren må en gang om måneden på 
koo-mødet fremlægge kontigent -og kasseregnskab. Desuden 
skal der vælges en kasserersuppleant, så vi til stadighed 
har overblik over sxkKsktKHEH økonomien,hvis kassereren i 
en periode er væk fra NB.(Kassereren bruger 3 mdr. planen 
til at sikre budgettering).
Kontorgr. skal i første halvdel af perioden sørge for, at i 
spørgsmålet for og imod moms og skattebetaling for foredrag ' 
osv, bliver afklaret endeligt. Problemet med skattebetaling 
kan løses ved at lave en støttekreds.
Kontorgr. er fortsat referent ved koo-mødet. Kontorgr. må 
lægge en langsigtet plan for politikermøderne. Hver måned 
skal borgerrepræsentanter fra partier vi kan forvente støtte 
fra, indkaldes til off. møder i Stengade 3o. Dett-e har tid
ligere vist sig at være til stor hjælp for beboerarbejdet.
Når møderne har været organiseret og planlagt godt har der
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været stor tilslutning fra beboerne. Kontorgr. skal ikke 
køre politikermøderne, men det er kontorgr. de.r ordner det 
praktiske og koo-mødet, der er ansvarlig for det indholdsmæs
sige, så længe Kl ikke fungerer.
Når grupperne arrangerer off. møder, rundvisninger, aktio
ner osv, skal de. meddele det til kontorgr. med angivelse af 
tid og sted. Kontorgr* pålægges at fremskaffe en kort god 
bog om referat- og notatteknik. Kontorgr. skal lave statistik 
over udgåede, medlemmer. Ny Be skal for fremtiden udkomme 
søndag inden kl. 19. Dead-line er stadig fredag kl.2o.

Boliggruppen.

Boliggr. har nu opnået at få arbejdet med indslusningen af 
nye lagt i faste rammer. Dette arbejde kan videreudvikles 
og gøres tstadig bedre. Der skal udarbejdes klare disposi
tioner for hver enkelt at indslusningsmøderne.
Der må udarbejdes skolingsmateriale til mini-karresk.olingen, 
og kontakten med grupper, der har nye på midlertidig arbejds
opgave, skal strammes op.Til disse grupper skal der organi
seres ugentligt tjek. Boliggr. skal udarbejde retningslinier 
for, hvordan nye folk skal behandles og hvordan en midlerti
dig arbejdsopgave udformes.
Gruppen har indtil nu haft en tilfredsstillende praksis med 
at føre kontrol med de midlertidige lejemål, og John Ander
sen fra SS har ikke været villig til at give N B 1ere lejlig
heder. Dette må rettes op.Der m|k oparbejdes et effektivt 
kontaktnet til kontrol med de tomme lejligheder, gennem den 
organisering NB kører i kareerne og gennem at NB'ere. får til 
opgave at tjekke den opgang de bor i. Kontrollen med tomme 
lejligheder skal koordineres med boligforligsgruppen.
Gruppen skal henad vejen sørge for at få NB'ere ind i det 
privatejede ejendomme på alm. lejekontrakter.
Boliggruppen skal minimum have 2 nye, gamle folk.

Skolingsgruppen.

Skolingsgr, skal .standardisere aktionsskolingerne, karre
skolingerne og på meget langt sigt grundskolingerne, og som 
led i dette arbejde udarbejde trykt skolingsmateriale, samt.
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illustrerende plancher, og et fast program for skolingerne.

Der skal skelnes mellem to slags karreskolinger: en for NB 
’ere ©g en for ikke NB'ere,- der tager udgangspunkt i "eres 
problemer. - Der skal sikres en ordentlig opfølgning et kar
reskolingen, og der skal afholdes 2 karreskolinger i denne 
GB-periode.
I grundskolingen skul indgå: hvordan vi/staten kan stats- 
financiere boligen.De pjecer vi har og laver skal sætte 
skolingen i en samfundssammenhæng og også forklare, hvor
dan løsningerne praktisk sks± kan føres ud i livet, 
okolingsgr, skal stå for de informerende aktivistmøder der 
kommer.Den skal fortsætte med områdeskolingerne, og disse 
skal lægges i faste rammer. Områdeskolingen skal sikre, at 
de .enkelte grupper får lagt en korrekt linie samt at de bli
ver i stand til at bruge samtlige NB ’ s erfaringer. Denne , .
skoling skal bruges til at uddanne gruppeledere. 
Skolingsgruppen skal have 2 nye.halvgamle folk. I den kom
mende periode skal ''indslusningen og skolingen prioriteres - 
højt. Målet er: loo gruppeledere -klar til l.april!

Agit/prop.

Agit/prop er en områdegruppe, dvs at agit/prop er den over
ordnede koordinater af undergrupperne. Kun 2 af disse under
grupper fungerer relativt tilfredsstillende - nemlig teater-" 
gr. 'og NAM„
Teatergruppen -arbejder med teaterstykker på baggrund af op
læg fra basisgrupperne, dvs spil hvor man viser en bestemt 
situation og som munder ud i hvad man kan gøre ved problemet. 
Det er små korte stykker0Teatergruppen skal udarbejde gade- 
teaterstykker, hvor man bruger et minimum af rekvisitter. 
Gruppen må til stadighed s å til rådighed for NB og grupper
ne. Gruppen må dygtiggøre sig i sang,tale og teatert-eknik 
og må udvikle den form for teater, der kan spilles hvorsom
helst - indendørs som udendørs, for mange eller få folk. 
jTryk/planchegruppen. mangler katastrofalt folk."gruppen" • 
består af en person (Brik),
Den vigtigste arbejdsopgave .i. fremtiden er, at der skal op
skoles nye folk« Erfaringerne må gives videre* Vi skal have, 
kontakt til nogle EFG-lærlinge, sora kan støtte gruppen og 
sammen med nogle NB'ere sørge for at Hyg giver sine erfarin
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ger videre. Andre folk må kende vores trykkerkontakter,og 
der må laves et kartotek over, hvor man kan købe materialer 
(transperantstof,maling osv.)
Gruppen skal stå til rådighed for NB-grupper, og må på be
stilling fra grupperne kunne lave løbesedler,plakater,trans- 
peranter og plancher.Det er vigtigt at denne gruppe arbej
der med langtidsplanlægning. Det er en betingelse at materi
alerne er færdige til den tid grupperne har bestilt dem. 
Gruppen har i samarbejde med kontorgruppen til opgave at 
sikre at udsolgte pjecer bliver genoptrykt, hvis NB stadig 
mener, at de er relevante til udadvendt materiale..
Gruppen må satse på at lære nye teknikker (silketryk), så • 
man kan få et rigt udvalg at vælge imellem.
Tryk/planchegruppen må støtte med plancher og tegninger 
til brug for foredrag,indslusning og aktionsskoling.
B or ed rag_s gruppen. NB7s vigtigste indtægtskilde har før været 
at tage ud på seminarier og skoler og holde foredrag. Dette 
arbejde må igen startes op. Boredragene kan suppleres med 
film, lysbilleder, bånd og musik„Boredragsgruppen skal sam
les og planlægge deres arbejde. Der må udarbejdes standard
foredrag og gruppen må til stadighed tjekke med grupperne i 
NB, så de sikrer, at foredragene bliver holdt ajour.
Gruppen må i høj grad støttes af de andre undergrupper i at 
få arbejdet op at stå og til at køre arrangementerne.
NAM' (NB's akustiske musikgruppe) fungerer godt, men det er 
nødvendigt, at den ikke bliver en venstrehåndsarbejdsgruppe.

BJ-usik og sang er ofte brugt som en agitationsform. Gruppen 
Gruppen må satse på at kunne sende 1,2,3 eller 4 folk ud, 
alt efter behovet.Dvs at folk i gruppen skal kunne spille 
alle NB-sange ordentligt.
Vi skal arbejde på at få et sanganlæg.

NAM må lave sangbog, kassettebånd til aktionsskolingen og 
en LP-plade„

Alle. medlemmer under det overordnede Agit/prop område mødes 
til fællesmøde en gang om ugen.,hvor de orienterer om hvad 
de laver, koordinerer arbejdsopgaver og diskuterer Ny Be.
På længere sigt må undergrupperne på deres s selvstændige' 
møder diskuterer Ny Be og fællesmødet bliver et koordinerende 
møde, hvor en repr. fra.hver gruppe mødes.
Undergrupperne må i udadvendte situationer kunne supplere 
hinanden, eksempelvis kan grupperne lave et NB-jshow.
Billeder,lysbilleder, film, bånd skal organiseres af fore
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Det vigtigste i perioden er at få de eksisterende under
grupper til at fungere. De skal arbejde i Stengade 3o med c 
at få huset til at være et sted for kvarterets beboere. Agit/ 
prop skal gennemgå karreskoloingen, så de kan deltage i ar
bejdet i kareen.

FU «
Fremtidige arbejdsopgaver og perspektiver for DU;
Du skal fungere som sekretariat for Koo-mødet og skal kon
trollere at koo-mødets og GF's linier bliver fulgt og gennem
føres.
FU skal sørge for at tilrettelægge debatten om de enkelte 
gruppérs arbejde, således at organisationen er ajour med de 
opgaver grupperne konkret arbejder med, samt at hele organi
sationen kan være med til at lægge linierne for arbejdet.
FU skal éørge for en præcis og stabil kontakt til basisgrup
perne.
FU udarbejder 3 månedersplaner på grundlag af GF's arbejds
program, då en langsigtet planlægning er en forudsætning for' 
fornuftig koordinering og brug af kræfterne indenfor de en-? 
kelte områder. Dette arbejde prioriteres højt.
FU skal sørge for at lede debatten om nye arbéjdsopgaver og 
evt.’ kritiske situationer, der opstår i GF-periodens forløb. 
FU skal' under gennemgang af koo-mødereferatet trække beslut
ninger ang. struktur og'organisationen ad og aflevere dem 
til kontorgruppen, som så laver et beslutningskartotek.
F U ’ere skal gøre FU til deres højst prioriterede arbejde i 
DB fremover, men de skal også arbejde stabilt i mindst en 
basisgruppe o

Koo-mødet.

Koo-mødet er DB's højst besluttende organ mellem GF. For"af
sikre at alle grupper har overblik over, hvad organisationen 
laver og vil sætte igang, må koo-mødet udvikles og'stabili
seres. Dette skal ske ved at -fupperne vælger sig to koo- 
møde repr., en gammel med overblik og en ny til opskoling. 
Koo-mødet skal på baggrund af de diskussioner i grupperne
være i stand til at lægge en præcis linie frem for arbejdet 
og en linie som også tegner S DB udadtil.
■Grupperne har pligt til at møde op til alle koo-møder. Disse
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Bkal prioriteres højt i forhold til andre møder. Koo-møde re
feraterne skal være bedre og grupperne skal forberede sig bed

re og læse møde repræsentanterne skal være garanti
for at koo-møde beslutningerne kommer ud.til grupperne.

Basisgrupperne indadtil.
I den forgangne GB-periode har de enkelte basisgrupper udvik
let et stort organisationsnet, hvor basisgruppemøderne i høje
re grad har fungeret som koordinator og linielæggende møder. 
Under sig har de undergrupper, s om arbejder med hver sit del
områder.
Alle basisgrupper skal sikre en fast kontakt il BU. Basisgrup
perne vælger koo-møde repræsentanter for en 3-måneders perio
de .
Basisfrupperne arbejder sammen gennem fælles undergrupper, ex: 
brandkoo.
Blere grupper ha r allerede nedsat et sekretariat og grupper
ne har på den måde fået samlet et overblik, der sikrer, at 
arbejdsopgaverne bliver løst. Det er sekretariatets opgave at 
lave dagorden og i det hele taget forberede basisgruppemøder
ne. Et sekretariat kan bestå.af to personer. Hver 14.dag ud
skiftes den ene persom i sekretariatet med en ny. På denne må
de får gruppens medlemmer alle overblik over gruppens arbejde 
og arbejdsopgaver. Hvis basisgruppernes arbejdsområde er me
get omfattende, kan gruppen indsluse nye folk i gruppen .genn 
nem undergrupperne, så den nye den nye får et stykke konkret 
arbejde og ikke blifer forvirret over alt det nye på basis
gruppemøderne.
Der må laves en langsigtet planlægning og arbejdsopgaverne må 
deles ud i så små stykker at selv folk med lidt tid har mulig
hed for at være ordentligt med.
STYRK ORGANISATIONER GENNEM DIN BASISGRUPPE.

BO-KOO.
Den bokoo-organisering, der var livsnødhendig i kampen mod li
beralisterne, vil fremover blive lagt om, så hovedformålet 
bliver at styrke informationerne, give folk noget ordentligt 
at spise, og ikke mindst et sted hvor man kan diskutere de 
problemer, der ikke er plads til på en basisgruppes dagsorden. 
Den vil også styrke nyeNNB'ere, så de hurtigere kan få et over
blik over organisationen, og derved fungere bedre.
Alle bør organisere sig i denne bo og arbejdsform så engen kom
mer til at isolere sig. Her kan man holde tjek på, at ingen 
falder af i svinget, og de enkelte medlemmer kan styrkes.
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ad. 9 Valg af tillidsposter.

9a.Valg af forretningsudvalg.
Det afgående forretningsudvalg bestod af : Bent, genhusnings- 
og skolingsgruppe, Jan, genhusningsgruppen, Chrisser, presse
skolings- og genhusningsgruppe, Mogens J. stilladsgruppen,,
IToen, kontorgruppen, Rigmor, boliggruppen, Martin, genhusnings- 
og skolingsgruppe og Mogens B. boligforligs- og-pressegruppe. 
Rigmor og Martin er trådt ind i RU i periodens forløb og Mo~ 
gens: B. har trukket sig ud af RU i perioden.

Af de afgåede stiller Bent, Jan, Chrisser, Martin,og Rigmor op 
igen til det nye RU.
Desuden opstillede Nina, boligforligsgruppen, Kim, bolig- gen
husnings- og agit/pr'op-gruppen, Mogens H. kvarters- boliggrup
pen og Karin, kontor- agit/prop.

Derefter gik GR over til afstemning.
Hver af de opstillede fortalte hvad de havde lavet i EB, siden 
de var. kommet ind.
Der blev stemt for og imod hver opstillet kandidat.
Alle 9 opstillede blev valgt.
Omkring valg af Karin og Mogens H.,$er ikke har været medlem, 
af -EB en hel GF-period-e:, blev ma.n på GR enige om at dispense
re, fordi de begge har vist en god arbejdstil.

. . ‘ •. f .

9b.Valg af kasser og kassersuppleant.
Til kasser blev foreslået Ebbe, som suppleant Jan 0.
Begge blev ensstemmigt valgt.

9c.Valg af to revisorer.
Til revisorer blev foreslået Chr. Jensen og Kim TTilmar.
Begge blev ensstemmigt valgt.

•; _ ■ • r ■

ad.lo. Hæste GR blev fastset til d .16-17/4-77. 

ad.11.Kritik af GF.

Oplæggene til gruppediskussionerne skel være bedre og muligvis 
skel der stilles spørgsmål til grupperne, således at det er 
nemmere og mere overskueligt for dirigenterne at opsummere.
Når folk går ud i grupperne skel der minimum være een der ken-
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der området,,
FU skol forberede sig bedre. De må trapppe arbejdet i basis
grupperne ned 5 således af de har bedre tid til at forberede 
sig. til GF.
De skal inddrage folk. der har kendskab til hvordan GF skel 
køre.
Kritik af at oplæggene til GF ikke var ude 14 dage før.
Det blev foreslået at man til næste GF skal lave nogle skema
er med personlige data, som folk ska.l udfyld_e til GF. Det 
vil bidrage til at give et samlet overblik over hvor organi
sationen står,
Kontorgruppen påtog sig at lave dette til næste GF,

Det har været svært for nye at følge med. Det blev foreslå
et at leve en oversigt over de alliancer vi arbejder med 
som orientering inden GF.
GF skal foruden opsummering af hvad NB har nået og hvor langt 
vi skak nå i næste periode, også bruges til at bringe folk 
op på samme niveau.
Alle ve.r godt tilfreds med det arbejdsprogram-, der blev ved- 
ta.get på GF.

ad 12. EVT.
A_ng, skemaer til handelsstandsforeningen, blev det nødvendi
ge antal personer fundet.
Kortorgruppen er ansvarlig for en takkeskrivelse fil maler
ne sen tak for lån af lokalerne.

Ebbe går rundt med hatten.

Folk blev opfordret til at gå med i demonstration mod Barfod 
& I.C. Petersen.

Bjarne ¥. blev opfordret til at holde en opsummerende tale. 

ad.12 a. Bjarnes tale på GF.

Den GF periode vi her været inde i, er nok den periode hvor 
NB har kørt hurtigst og nået mest.
Vi er nået dertil, hvor vi ikke kan byde den enkelte mere, 
men samtidig har vi ikke nå,et grænsen for hvor hurtigt orga
nisationen kan køre.
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Samtidig har vi udviklet supplerende organisering på om
råde, hvor ingen endnu har kørt,
Det har været en periode,, hvor vi har rystet dansk boligpo- ~ 
litik ret så kraftigt, vi har gjort en del ved de sociale 
■boligselskaber, vækket de etablerede lejerbevægelser, vi 
har været med til at få fagbevægelsen op på mærkerne og vi 
har fået politikerne til at indse, at den tornerosesøvn de 
troede befolkningen hvilede i, er ved at være forbi.
Det har kostet slid og mange kræfter, og vi hør lært mange 
ting, og vi har' fandeme meget at lære endnu.
Vi har begået en del fejl, der kan og skal rettes op, og vi 
har nået en del ting, som vi kommer til at slæbe rundt 
med i en lang lang periode. Vi har taget nogle beslutninger 
for den kommende periode der kan blive, ret så betydningsful
de, idet det ha.r betydet at vi skal radikalisere lejerne i 
det sociale nybyggeri, d.v.s. 5o-loo„ooo lejemål; vi skal 
lige have organiseret pensionisterne effektivt, en ca. 80,000 

mennesker, vi skal lave om på situationen i folketinget om
kring boligpolitikken, ved lige at flytte en 3- 4 partier, 
og andre, småting af samme slags. Hen det er jo helt sikkert 
at det bliver klaret, for vi har besluttet at vi skal have 
loo gruppeledere til 1.april. Vi ved samtidigt a.t situatio
nen bliver radikaliseret op til 1 ,april, og fra den dato, 
hvis ikke før, da bliver det ikke et spørgsmål om at få folk 
til at aktionere eller ej, men et spørgsmål om at sikre at 
de ikke aktionerer i blinde, ikke aktionerer vildt og ikke 
kommer til at sparke sig selv i røven« Det er vores opgave. 
Man kan sige, som andre har sa.gt det før, at vi er få menne
sker, ja, vi er, men vi kan nå meget, og det kan vi ikke ba
re fordi vi er os, men fordi vi kan lave alliancer der gør, 
at vores styrke bliver meget meget bredere. Vi har grint 
lidt af FKB og de andre dønnere fra de andre områder i KBH 
- med rettef men (fet ha.r virket.lian er også begyndt at blive 
bange for dem fra. politikernes side. Man kan godt se, at de 
ikke kan blive ved med intet at gøre ret lang tid endnu.
Man kan grine af Bl, - med rette, men vi har sparket til dem 
og visse politikere er begyndt at blive bange. Man kan godt 
sige, at de borgerlige politikere skal vi gå uden om, nå ja 
det skal vi, men DAB er besat af borgerlige politikere, de 
er blevet skræmte, de elsker os ikke, men de kan ikke komme 
uden om os. Vi ved at der er en nyorientering på vej hos de
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Radikale, vi ved at det ikke kun er vores skyld, men at 
vi er medvirkende til at SF, VS,og DE® er begyndt at få 
visse fælles holdninger ihvertfald indenfor boligpolitik. 
Kort sagt, vi ved, at hvis vi bruger hovedet, og tænker 
os om og lover ordentlige situationsanalyser, så kan vi 
lave arbejde der klarer tingene, vi har fået allierede 
der kan lave nogle ting, og vi skal nok lægge en strate
gi, hvor de kan indgå i. Måskae ikke bare på vores betin
gelser, men på baggrund af en fælles strategi, der er lagt 
sådan at vi ihvertfald får vores ønsker opfyldt. Vi må 
konstatere a.t vi lever i en vild og voldsom tid, og vi må 
konstatere, at det er anstrengende. Men vi ved samtidigt 
også at vi er i stand til at gøre noget, og vi vil allige
vel aldrig få fred i sindet, hvis vi forlader foretagendet 
her, for dels er kampen her og dels bliver den stærkere og 
dels er samfundskampen ude omkring nået til et stade, hvor 
der er kamp hvor fanden man end kommer hen i dag. Og da er 
det nok at KB's største betydning er ved at komme frem ved 
at man kan skole folk op så de ændrer livsholdning, så de 
ikke bore når de løber ind i et problem siger; kon vi gøre 
noget ved det? men siger; hvad kan vi gøre ved det? For o- 
veralt ser vi at der skal gøres noget, og overalt hvor vi 
er skal der kæmpes; vi ved vi kan kæmpe, vi ved vi kan nå 
målet, vi hs.r en situationsvurdering, vi ha.r en organis
tionsevne, nu skal vi også bare ha' nået målet, og det tror 
jeg vi kan nå en del af i den kommende G-F periode.

GF blev afsluttet med KB's slagsang;
HANDLING GIR FORVANDLING.


