Referat fra Vesterbro Lokalhistoriske Forening og Arkivs ordinære
generalforsamling mandag den 19. marts 2002 i Beboerhuset,
Halmtorvet 11.
Tilstede: Lilian Petersen, Britta Ekberg, Erik Jensen, Henning Hansen Lund, Jørgen Krause,
Bent Hansen, Per Larsen, Caja Larsen, Christian Kirkeby, Børge Juhl-Thomsen, Birthe
Demskov, Ole Kløcker, Brita Olsson, Bruno Schwede, Frantz Christensen
__________________________________________________________________________
Ole Kløcker indledte som fungerende formand generalforsamlingen med at byde velkommen
og gik direkte videre til dagsordenens
punkt 1 valgt af dirigent: Brita Olsson blev valgt og indledte med at konstatere, at
generalforsamlingen var lovlig indkaldt.
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: Frantz Christensen blev valgt til referent.
Ad punkt 3. Beretning : Ole Kløcker aflagde beretning på bestyrelsens vegne:
Foreningen håber på fast adresse efter 1. juli dette år. Forhåbentlig bygning 66, som er
tilgængelig for alle, handicap, stokke og kørestolsbrugere.
Vesterbro Bladet været meget venligt og nyttigt i sin omtale af foreningen. Dertil kommer
Christian Kirkebys artikler om Vesterbro.
Der har været afholdt 8 meget synlige medlemsmøder, men bestyrelsesmøderne er lidt
dystre under de nuværende omstændigheder, men vi håber!
Handelsstandsforeningen og bymuseet takkes for deres store hjælp og bistand til udstillingen
i rådhushallen. Samtidig takkes Kulturhuset for at huse foreningen.
I forbindelse med indvielsen af det nyrenoverede Halmtorv gjorde vi opmærksomme på
foreningen med en stand.
I forbindelse med de øvrige lokalhistoriske foreninger og arkiver i København arbejdes der
på indsigt i registrering.
Angående lokaler ser vi frem til fremsyn og bevågenhed fra den ny kulturborgmester.
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Sluttelig skal nævnes at Britta Ekberg hver tirsdag fra 19-21 er at finde på kontoret i nr. 11
Halmtorvet. Alle interesserede er velkomne.
Foreningen har i øjeblikket 51 medlemmer.
Ole Kløcker takkede bestyrelsen for dens store ihærdighed og udholdenhed.
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.
Regnskabet blev godkendt.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for det kommende år: Vedtaget
Ad Punkt 5 Indkomne forslag:
Der var kun indkommet et forslag fra bestyrelsen:
Bestyrelsen foreslår ændring til vedtægternes § 5:
Ændring til nuværende §5, sidste afsnit: Forslag til pkt. 5 skal være bestyrelsen i
hænde senest én måned før generalforsamlingen. Ændres til: Forslag til pkt. 5 skal
være bestyrelsen i hænde senest én uge før generalforsamlingen.
Bestyrelsens forslag blev vedtaget.
Endvidere besluttede generalforsamlingen at ændre vedtægternes §8 til følgende:
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Desuden vælges der 2 suppleanter, 2
revisorer og 1 revisorsuppleant.
Ad punkt 6. Arbejdsplan og budget:
Børge Juhl-Thomsen fremlagde bestyrelsens forslag til arbejdsplan for det kommende år:
- Foredragsrækkerne skal fastholdes, samtidig med afholdelse af arrangementer uden for
Vesterbro
- Øvelse i strikt registrering af indkommet materiale.
- At appellere til politikkernes dårlige samvittighed angående lokalesituationen igen og
igen.
- Erik Jensen ( redaktør for Demos) får det materiale vi kan finde til brug for til 4. Maj
initiativet. Bruno Schwede vil at foreningen udstyrer skolerne på Vesterbro med det
historiske materiale som vi har og måtte komme i besiddelse af.
Birthe Demskov forelagde bestyrelses budgetforslag:
- Der er anlagt et meget forsigtigt skøn ved antallet af medlemmer.
- Foreningen får 12.700 kr. fra Arkivudvalget diverse anskaffelser, f.eks. dias- og
overheadprojekter samt båndoptager.
Bruno Schwede foreslog samarbejde med Vesterbro Lokalradio. Bent Hansen ligger inde
med smalfilm og lærreder, som foreningen må benytte.
Med disse bemærkninger blev budgettet godkendt.
Ad 7. Valg af bestyrelse og suppleanter:
På valg:
Birthe Demskov
genopstillede til bestyrelsen
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Ole Kløcker
Britta Ekberg
Christian Kirkeby

genopstillede til bestyrelsen
genopstillede som suppleant til bestyrelsen
genopstillede som suppleant til bestyrelsen

Birthe Demskov og Ole Kløcker blev begge valgt for 2 år.
Britta blev genvalgt som 1 suppleant og Christian Kirkeby som 2. suppleant.
Bestyrelsen består herefter fortsat af Bruno Schwede, Frantz Christensen, Børge JuhlThomsen, Ole Kløcker og Birthe Demskov med Britta Ekberg og Christian Kirkeby som
suppleanter. Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen.
Ad punkt 8 Valg af revisorer:
Bent Hansen og Merete Pedersen genopstillede begge og blev begge valgt. Per Larsen
opstillede som revisorsuppleant og blev valgt.
Ad punkt 9. Fastlæggelse af næste generalforsamling: tirsdag den 12. marts 2003.
Ad punkt 10. Eventuelt:
Erik Jensen gjorde endnu engang opmærksom på 4. Maj initiativet og begavede
forsamlingen med løbesedler til uddeling.
Dirigenten takkede for god ro og orden og for opbakningen fra medlemmerne.
Bestyrelsen glæder sig til at tage fat på arbejdet.
FC/23.03.02

Bilag: Foreningens vedtægter pr. 19.03.2002
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