Referat fra Vesterbro Lokalhistoriske Forening og Arkivs ordinære
generalforsamling mandag den 12. marts 2001 i Beboerhuset,
Halmtorvet 11.
Tilstede: Frantz Christensen, Bente Juhl-Thomsen, Børge Juhl-Thomsen, Egon Salo, Søren
Barnak, Jørgen Krause, Ole Rindtoft, Bent Hansen, Per Larsen, Jørgen Kunstmann, Eric
Nedergaard, Kurt Nielsen, Bruno Schwede, Niels Vestergaard, Merete Pedersen, Britta
Ekberg, Birthe Demskov, Ole Kløcker. Christian Kirkeby, Tove Storm
__________________________________________________________________________
Ole Kløcker indledte som fungerende formand generalforsamlingen med at byde velkommen
og gik direkte videre til dagsordenens
punkt 1 valgt af dirigent: Niels Vestergaard blev valgt og indledte med at konstatere, at der
var sket en misforståelse omkring indkaldelsen til generalforsamlingen og spurgte forsamlingen, om den accepterede, at generalforsamlingen blev holdt alligevel.
Dette blev enstemmigt vedtaget.
Der var ingen ændringer til den udsendte dagsorden:
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Beretning
4. Regnskab, herunder fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Arbejdsplan og budget
7. Valg af bestyrelse og suppleanter
8. Valg af revisorer
9. Fastsættelse af næste generalforsamling
10. Evt.
Ad punkt 2. Valg af referent: Tove Storm blev valgt til referent.
Ad punkt 3. Beretning : Ole Kløcker aflagde beretning på bestyrelsens vegne:
Annie Feltmann trådte tilbage som formand ved årsskiftet. Siden er Ole Kløcker indtrådt som
fungerende formand.
Foreningen har opnået en pæn synlighed og har blandt andet ofte været omtalt i Vesterbro
Bladet.
Det sidste år har været præget af mange op- og nedture. Beslutningen om tildelingen af
bygn. 80 var meget glædelig, men det gik som bekendt anderledes.
Lige nu ser det ud til, at foreningen vil få lokaler i bygning 66. – Bestyrelsen ser frem til at få
disse lokaler, når de er klar – formentlig om et års tid – og vil arbejde for at få det bedste ud
af det.
Derfor bor foreningen stadig i Beboerhuset og man takkede Kulturhuset for husly.
Foreningen er positive overfor Byens Lys. Det er godt med aktivitet i Brune Kødby.
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Foreningen har afholdt en række møder. Møderækken blev indledt med et meget smagfuldt
møde, hvor Børge Juhl-Thomsen fortalte om egnsretter på Vesterbro med tilhørende
smagsprøver.
Der har været artikler i Vesterbro Bladet, hvor Christian Kirkeby fortalte om historien bag
navnene på veje og pladser på Vesterbro. Han anbefalede, at man gik rundt i kvarteret og
glædede sig over den rige lokalhistorie.
Foreningen deltog i Vesterbro Kulturuge med et arrangement, hvor Britta besøgte et plejehjem. Foredraget er blevet gemt på bånd og der er planlagt flere lignende arrangementer.
Båndoptagelser og samtaler med ældre borgere vil blive prioriteret højt i foreningens arbejde.
Foreningen deltog aktivt i fredningssagen på Vesterfælledvej, som desværre, på trods af
Peter Holst Eriksens betydelige indsats, blev tabt, selvom den nåede helt til Miljøministerens
bord. Foreningen vil også i fremtiden ytre sig i lignende sager.
Ole Kløcker havde besøgt tomten og havde fundet forskellige arkivalier, som er blevet
videresendt til de relevante institutioner. Lokalhistorisk Forening har her spillet en rolle som
formidler, som også er en vigtig del af foreningens virke.
Foreningen er repræsenteret i IT-udvalget i SLAK (Sammenslutningen af Lokalarkiver i
København) og er med i et pilotprojekt om registrering af arkivalier. Et arbejde, som foreningen med tiden regner med at få stor glæde af.
Foreningen har i øjeblikket 51 medlemmer.
Ole Kløcker takkede bestyrelsen for dens store ihærdighed og udholdenhed. Han fremhævede især Birthe Demskovs store indsats, især i perioder, hvor andre har været mindre
aktive.
Med disse ord overrakte Ole Birthe Demskov en flaske vin som tak for indsatsen.
Derefter blev beretningen godkendt uden kommentarer fra generalforsamlingen.
Ad punkt 4 regnskab, herunder fastsættelse af kontingent:
Kassereren Birthe Demskov gennemgik det reviderede regnskab, som blev uddelt.
Blandt andet nævnte hun, at tilskuddet fra Arkivudvalget var ændret fra oprindeligt 15.000 kr.
til 8.607,50. Det skyldtes, at den hjælp, foreningen har fået fra Nationalmuseel har været
ulønnet.
Derefter blev regnskabet godkendt.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for det kommende år: Vedtaget
Ad Punkt 5 Indkomne forslag:
Der var kun indkommet det forslag fra bestyrelsen, som var sendt ud med indkaldelsen:
Bestyrelsen foreslår ændring til vedtægternes § 2:
Tilføjelse til nuværende §2, 3. afsnit: Det indsamlede materiale stilles til rådighed for
offentligheden efter de gældende regler for tilgængelighed.
Styrelsen påser og har ansvar for, at arkivets samlinger opbevares betryggende, er
forsvarligt registreret, og at de er offentligt tilgængelige med fast åbningstid.
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Vedtagelse af ovenstående ændring er en betingelse for, at foreningen kan blive
optaget som medlem i SLA (Sammenslutningen Af Lokalarkiver).
På et spørgsmål, om alle arkivalier være tilgængelige for alle, blev der svaret, at arkivalier
kan klausuleres, så de ikke er tilgængelige i en årrække.
Der blev spurgt, om det er smart at indføre et nyt ord ”styrelsen” i vedtægterne? Bestyrelsen
oplyste, at ordet allerede er brugt i vedtægternes § 2. – Og der kan i øvrigt godt være både
en styrelse for arkivet og en bestyrelse for foreningen.
Bestyrelsens forslag blev opretholdt.
Udtrykket ”Gældende regler” refererer til SLA (Sammenslutningen af Lokalarkiver)’s regler.
Det behøver ikke at præciseres.
Derefter blev bestyrelsens forslag vedtaget.
Ad punkt 6. Arbejdsplan og budget:
Bruno Schwede fremlagde bestyrelsens forslag til arbejdsplan for det kommende år:
- Synligheden skal øges med mere god omtale, så foreningen profileres som et aktiv for
Vesterbro.
- Foreningen skal have et medlemsblad. Det skal udkomme fire gange årligt på tryk og
samtidig lægges ud på foreningens hjemmeside. Bladet skal til dels finansieres via
annoncer
- Foreningens hjemmeside er under udformning og skal færdiggøres. Der er indgået
samarbejde med Vesterbroen.
- Der skal holdes månedlige foredragsaftener/medlemsmøder (undtagen juni, juli og
december).
- Der arrangeres bydels- og gårdvandringer.
- Foreningen deltager i den store SLAK-udstilling i Rådhushallen, som starter i forbindelse
med Kulturnatten (uge 42). Der kan evt. blive tale om genbrug af Handelsforeningens
udstilling på Bymuseet) – Næsten alle lokalhistoriske foreninger i København laver en
fælles udstilling i anledning af 100 året for indlemmelse i Københavns kommune.
- Fortsat deltagelse i IT-udvalg
- Der arbejdes på at lave et radiospil i samarbejde med Beboerværkstedet Dagmar.
Radiospillet skal finde sted i Kulturgen.
- Fortsat træffetid i arkivet den første tirsdag i måneden kl. 19 – 21 i Beboerhuset,
Halmtorvet 11.
- Bygning 66 er formentlig først færdig om et år. Dette begrænser muligheden for indsamling af effekter. Forsinkelsen giver dog mulighed for en bedre forberedelse af registreringen af arkivalierne.
- Deltagelse i arbejdet omkring Kulturhavnen.
- Man vil undersøge muligheden for at få lavet postkort, som kan øge synligheden og som
måske kan øge indtægtsgrundlaget.
Der er et vist spillerum i budgettet for aktiviteter.
Birthe Demskov forelagde bestyrelses budgetforslag:
- Der er anlagt et meget forsigtigt skøn ved antallet af medlemmer.
- Foreningen får 24.000 kr. fra Arkivudvalget til administration, herunder nye
kontormaskiner, nyt digitalcamera m.m. og udstillingen i Rådhushallen. Disse priser er
sat ret højt, men det er det, pengene er bevilget til.
- Der er ikke budgetteret med honorarer til møderækken
- SLAK: D 9.000 kr. skal bruges til transport, montrer og opsætning af udstilling.
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Den ene revisor Merete Pedersen mente ikke, at udgifterne til kontorhold vil kunne holde.
Hun gjorde også opmærksom på, at det budgetterede resultat for 2001. Det er i budgettet
markeret, som et overskud.
Med disse bemærkninger blev budgettet godkendt.
Ad 7. Valg af bestyrelse og suppleanter:
På valg:
Christian Kirkeby
genopstillede som suppleant til bestyrelsen
Bruno Schwede
genopstillede til bestyrelsen
Britta
genopstillede som suppleant til bestyrelsen
Frantz Christensen

stillede op som bestyrelsesmedlem
Frantz Christensen har boet næsten hele sit liv på Vesterbro, og
er især interesseret i planerne om båndoptagelser med gamle
vesterbroere og deres historier.

Børge Juhl-Thomsen

stillede op til bestyrelsen
Børge Juhl-Thomsen har stor veneration for foreningen, som er et
godt initiativ og i god overensstemmelse med Børges interesse for
historie.

Bruno Schwede, Frantz Christensen og Børge Juhl-Thomsen blev alle tre valgt for 2 år.
Britta blev valgt som 1 suppleant og Christian Kirkeby som 2. suppleant.
Bestyrelsen består herefter af Bruno schwede, Frantz Christensen, Børge Juhl-Thomsen,
Ole Kløcker og Birthe Demskov med Britta Ekberg og Christian Kirkeby som suppleanter.
Bestyrelsen vil konstituere sig på bestyrelsesmødet onsdag d. 4. april 2001.
Ad punkt 8 Valg af revisorer:
Bent Hansen og Merete Pedersen genopstillede begge og blev begge valgt.
Ad punkt 9. Fastlæggelse af næste generalforsamling: tirsdag den 19. marts 2002.
Ad punkt 10. Eventuelt:
Bente Juhl-Thomsen: Arbejdsplanen lyder spændende og inspirerende. Det er en god ting
med en fast mødedag, men det risikerer at falde sammen med andre møderækker i bydelen.
Sv.: Bestyrelsen vil være opmærksomme på problemet.
Dirigenten takkede for god ro og orden og for opbakningen fra medlemmerne og udtrykte
håbet om øget aktivitet i det kommende år.
Bestyrelsen glæder sig til at tage fat på arbejdet.
Ts/14.3.01

Bilag: Foreningens vedtægter pr. 12.03.2001
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