Vesterbro lokalhistoriske forening og arkiv

Referat fra den ordinære generalforsamling mandag den 6.marts 2000
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Beretning
4. Regnskab, herunder fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Arbejdsplan og budget
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Ad l. Valg af dirigent: Niels Vestergaard blev foreslået og valgt.
Dirigenten indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.
Ad 2. Valg af referent: Tove Storm blev foreslået og valgt.
Ad 3. Beretning.
Formanden:
Vesterbro lokalhistoriske forening og arkiv er en forholdsvis ung forening, som blev stiftet i
1999. Foreningen havde i begyndelsen lokaler i Beboerhuset, Halmtorvet 11, men måtte p.g.a.
usikkerheden om, hvad der skulle ske i Beboerhuset tage midlertidigt ophold i Settlementet i
Dybbølsgade. Nu er foreningen tilbage i Beboerhuset, hvor den har et lille kontor, som desværre er et gennemgangsrum og hvor der er meget vanskelige adgangsforhold for handicappede og gangbesværede.
Alle relevante fonde har været ansøgt om midler til foreningen, men indtil nu kun med negativ
respons. Vi har dog fået nogle møbler fra Hotel Absalon og fra Den Danske Bank.
På den stiftende generalforsamling blev nedsat en række interessegrupper, og der er blevet
afholdt et par medlemsmøder i det forløbne år.
Foreningen er medlem af SLAK (Sammenslutningen af lokalhistoriske arkiver i København) og
vi skal sammen med SLAK deltage i en stor fællesudstilling i år 2001.
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Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg er blev ansøgt om tilskud fra Fonden for Lokalhistoriske Foreninger. Det gav 15.000 kr., som er øremærket til IT-udstyr og til konsulentassistance til oprettelse af arkivet.
Foreningen har p.t. 53 medlemmer.
2 bestyrelsesmedlemmer har forladt foreningen.
Bestyrelsen vil gerne mere regelmæssigt i Vesterbro Bladet.
Bestyrelsen har bakket op om fredning af bygningerne på Vester Fælledvej 6-6A.
Spm.: Bliver der samlet effektivt ind?
Svar: I starten henvendte folk sig med effekter. Foreningen har ikke været aktiv med at
støve ting op. Der har manglet et sted at opbevare evt. effekter.
Biblioteket vil overdrage en samling af gamle Vesterbro Blade.
Spm.: Foreningen har været usynlig. Udadvendte aktiviteter bør være med til at synliggøre
foreningen.
Bestyrelsen var helt enig i dette og håbede, at de tildelte midler kan muliggøre større synlighed.
Derefter blev beretningen godkendt.
Ad 4. Regnskab, herunder fastsættelse af kontingent:
Kassereren gennemgik det uddelte regnskab.
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet er uændret.
Der kom forslag om at lave en fest, som både kan synliggøre foreningen og give midler til foreningens arbejde.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

Ad 5. Indkomne forslag:
Bestyrelsen begrundede sit forslag om ændring af vedtægternes § 11 med at medlemmer,
som meldte sig ind sent på året, reelt ikke får noget for deres kontingent.
Efter en kort debat om virkningen af, at kontingentet følger kalenderåret, vedtog generalforsamlingen bestyrelsens ændringsforslag med den tilføjelse, at indmeldelse efter den 1.
oktober også gælder som kontingentindbetalinger for det følgende kalenderår.
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Ad 6. Arbejdsplan og budget:
Arbejdsplan:
Bestyrelsen fremlagde følgende forslag til arbejdsplan for det kommende år:
A. Udstillingen i SLAK-regi i år 2001 forudsætter, at der er oprettet et arkiv inden da. Det
nuværende kontor kan ikke rumme et arkiv. Bestyrelsen vil derfor prøve at komme ind i
andre lokaler i Den brune Kødby. Der vil ikke være problemer med adgangsforholdene for
gangbesværede.
B. Etablering af en kaffestue hver tirsdag.
C. Oprette en hjemmeside. Bruno Schwede har lovet at bistå. – Medlemsbladet skal kunne
distribueres via internettet, men medlemmer skal stadig kunne få bladet tilsendt med posten.
D. Indsamlingsarbejdet skal intensiveres, men man afventer bedre opbevaringsmuligheder.
E. De nuværende interessegrupper skal fortsætte.
F. Der skal gøres en indsats for at få nye medlemmer.
G. Der skal arbejdes for at skaffe mere velegnede lokaler.
Spm.: Måske er det en bedre ide at koncentrere flere kræfter om færre grupper?
Bestyrelsen: Interessegrupperne er medlemmernes og det er derfor helt op til dem, om
grupperne skal fortsætte.

Budget:
Kassereren gennemgik det uddelte budget for år 2000.
Bruno: Der bør være en post med udgifter til hjemmesiden, da den ikke i længden vil være
gratis for foreningen.
Derefter blev arbejdsplan og budget enstemmigt vedtaget.

Ad 7. Valg af bestyrelse og suppleanter:
Fordi to bestyrelsesmedlemmer er trådt ud, skal der vælges fire bestyrelsesmedlemmer:
På ordinært valg er
Ole Kløcker, som modtager genvalg (for 2 år)
Birthe Demskov, som modtager genvalg (for 2 år)
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Til erstatning for de to bestyrelsesmedlemmer, som er trådt ud opstiller
Britta Ekberg (for 1 år)
Bruno Schwede (for 1 år)
Suppleanter:
Christian Kirkeby var ikke tilstede på generalforsamlingen, men havde givet tilsagn om at ville
opstille som suppleant.
Alle blev valgt uden modkandidater.

Ad 8. Valg af revisorer:
Bent Hansen og Merete Pedersen accepterede genvalg og blev valgt uden modkandidater.
Ad 9. Fastsættelse af næste generalforsamling: Mandag den 12. marts 2001.
Ad 10. Eventuelt:
SLAK var repræsenteret på mødet og Søren Federspiel orienterede om foreningen:
SLAK står for sammenslutningen af lokalarkiver i Københavns kommune. Der er arkiver i alle
bydele undtagen Indre By.
SLAK er sammen med Bymuseet og Stadsarkivet med i det udvalg, som fordeler kommunens
fondsmidler til lokalarkiver. Midlerne fordeles på baggrund af budgetter og ansøgninger. Midlerne forsøges fordelt nogenlunde ligeligt, men det kan give vanskeligheder, at de to store institutioner ser pengene, som nogen, som går fra dem. De er imod støtte til lokaleleje, som
SLAK går ind for, fordi det er en betingelse for, at man kan have et arkiv, at man har et lokale, som kan aflåses.
SLAKs mål er at kunne tilbyde serviceydelser med bl.a. kurser i arkivering og oprettelse af
databaser.
De forskellige lokalhistoriske arkiver er meget forskelligt organiserede.
SLAK har medvirket til at få arkiverne sat på kommunens budget. Man har afholdt en konference og udgivet en lille bog med materiale fra konferencen.
I Sverige er der et meget veludbygget system af lokalarkiver, men der er ikke noget direkte
samarbejde på tværs af Øresund.
Lokalarkiverne er i en situation, hvor man vil møde mange genvordigheder, men vi vil givetvis
komme igennem. Alt arbejde er frivilligt og bæres af en entusiasme i det lokalhistoriske arbejde.
Derefter sluttede debatten og dirigenten takkede for god orden og opfordrede folk til at
huske at møde frem den 12. marts 2001.

Ts/8.3.00

Bilag: Foreningens vedtægter pr. 06.03.2000
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