Referat fra Vesterbro Lokalhistoriske Forening og Arkivs ordinære
generalforsamling onsdag den 12. marts 2003 i Beboerhuset,
Halmtorvet 11.
Tilstede: Birthe Demskov, Britta Ekberg, Børge Juhl-Thomsen, Christian Kirkeby, Bruno A.
Schwede, Frantz Christensen samt ca. 10-15 medlemmer.
______________________________________________________________________________
Børge Juhl-Thomsen 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.
Fastsættelse af kontingent blev flyttet til dagsordenens punkt 6. Der var ingen yderligere 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: Børge Juhl-Thomsen aflagde beretning på bestyrelsens vegne:
Det seneste år har der været programsat 7 foredragsaftener.
Desværre startede året med en aflysning. Desuagtet at der var annonceret i Vesterbrobladet, var
der kun et medlem der dukkede op udover den del af bestyrelsen der arrangerede aftenen.
Foredragsholderen var sognepræst Jens Johansen, der til gengæld lovede at vende tilbage på et
senere tidspunkt.
Efter sommerferien startede sæsonen med en videoaften på Hotel Absalon, hvor direktør Erik
Nedergaard velvilligt havde stillet lokaler og en lille én til rådighed medens vi så billeder fra
Lokalrådets slentretur til Humleby og Carlsberg.
I september var det Ejvind Uldall, den lokale forfatter der i sommeren barslede med sin
erindringsbog ” Altid en vej” om sin barndom og ungdomstid her på Vesterbro. Et spændende
foredrag der fortjente mange flere tilhørere.
Oktober måneds aften var også meget aktuel, Bjørn Westerbeek Dahl fra Rådhusarkivet på
Københavns Rådhus fortalte levende og engageret om Vesterbros badeanstalter, deres
storhedsperiode og deres forfald - et aktuelt emne her på det seneste, hvor Islands Brygge og
måske også Vesterbro får badeanlæg igen.
Foreningen har et stort ønske om at skabe en tradition – en foredragsaften med Årets Vesterbroer.
Det lykkedes i november at tage imod Jørgen Kunstmann, den inkarnerede vesterbroer som nåede
langt omkring i sine erindringer fra et spændende liv her på Vesterbro.
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I januar kom så sognepræst Jens Johansen fra Maria Kirke tilbage til os. Et godt og vedkommende
foredrag som vi i lighed med de andre foredrag har fået meget ros for. Tak til Jens som stillede sig
til rådighed endnu en gang efter den fatale aflysning i april.
Ironisk nok sluttede foredragsrækken med endnu en aflysning, idet vores sekretær i bestyrelsen,
Frantz Christensen, på grund af sygdom nødtvunget måtte aflyse. Han har lovet at vi senere får
lejlighed til at stifte bekendtskab med foredraget ”Op og ned ad Vesterbrogade”.
I løbet af året har der været afholdt en række bestyrelsesmøder og foreningens medlemmer har
været synlige i andre omgivelser end her i vores ”hjemme-base”.
Vi deltager sammen med lokalrådets næstformand Niels Vestergaard i arbejdet med at fremme
vedtagelsen af ”Vesterbro-stranden”, og planlægger i øjeblikket en udstilling i forbindelse med
åbningsarrangementerne.
Vi stillede en foredragsholder til rådighed ved et nyt Vesterbro-initiativ ”Senior-messen” i
Bavnehøjhallen, hvor 70 – 80 deltagere interesseret hørte om både foreningen og lidt om lokale
egnsretter.
Britta holder åbent i foreningens kontor en gang om måneden og dette arrangement flytter til første
torsdag i hver måned.
Derudover har Britta også været ude med foredrag, blandt andet i Settlementet, hvor flere af os har
holdt foredrag.
Christian Kirkeby er en virkelig flittig skribent i VesterbroBladet – hvor han også nidkært sørger for
at ”afsender – adressen” også refererer til foreningen.
I det forløbne år har vi fået oprettet en henvisning på Vesterbro Biblioteks hjemmeside, og den 9.
marts i år startede arbejdet med vores egen hjemmeside / www.lokalhistorie.dk.
Allersenest har vi deltaget i lanceringen / åbningen af kulturstaldene i de bygninger hvor foreningen
har sit kontor. Det blev en flot oplevelse og en lærerig dag, hvor vi kunne have ønsket os at flere
medlemmer havde besøgt os i de 4 timer, hvor vi havde udstilling, workshop og skiftende foredrag
hele eftermiddagen.
En enkelt ting i bestyrelsesarbejdet skal fremhæves: vi har i eftersommeren måttet sige farvel til
vores næstformand, tidligere formand Ole Klöcker, der ikke føler, at han længere har de fornødne
kræfter til bestyrelsesarbejdet. Det er hele bestyrelsen ked af, og vi kan ikke takke Ole nok for det
store og engagerede arbejde han har ydet i den forløbne tid.
Om lokalesituationen har jeg derimod ikke så meget at berette, i hvert fald ikke noget man kan
blive klogere af.
Et lille lyspunkt er der formodentlig i etableringen af ”Kulturstaldene” hvor vi nu er en velanset
deltager, og fordelingen af lokaler i dette regi er slet ikke tilendebragt.
Ad punkt 4 regnskab: Birthe Demskov gennemgik regnskabet. Der var ingen kommentarer.
Regnskabet blev godkendt
Ad Punkt 5 Indkomne forslag: Der var ikke indkommet forslag.
Ad punkt 6. Arbejdsplan og budget, herunder fastsættelse af kontingent: Børge JuhlThomsen henviste til sin beretning, dog skal vi huske at finde nye medlemmer.
Birthe Demskov forelagde bestyrelsens budgetforslag. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for
det kommende år (kr. 100,00 for enkeltmedlemmer og kr. 200,00 for foreninger):
Budgettet og kontingent for 2003 blev godkendt.
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Ad punkt 7. Valg af bestyrelse og suppleanter:
På valg:
Frantz Christensen
genopstillede til bestyrelsen
Bruno A. Schwede
genopstillede til bestyrelsen
Børge Juhl-Thomsen
genopstillede til bestyrelsen
Alle tre blev genvalgt til bestyrelsen.
I forbindelse med at Ole Klöcker har trukket sig fra bestyrelsen er Christian Kirkeby indtrådt i hans
sted som bestyrelsesmedlem. Dette medfører at Christian indgår i bestyrelsen og er på valg til
bestyrelsen på generalforsamlingen 2004.
Britta Ekberg

genopstillede som suppleant til bestyrelsen

Britta Ekberg blev genvalgt som suppleant.
Da der ikke var nogen der ønskede at stille op som 2. suppleant til bestyrelsen, er denne post
vakant. Bestyrelsen blev af generalforsamlingen anbefalet at finde en egnet kandidat.
Bestyrelsen består herefter af Bruno A. Schwede, Frantz Christensen, Børge Juhl-Thomsen,
Christian Kirkeby og Birthe Demskov med Britta Ekberg og vakant 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: Onsdag den 10. marts 2004 kl.19.00.
Ad punkt 10. Eventuelt: Under eventuelt blev det meddelt at generalforsamlingen for eftertiden vil
blive efterfulgt af foredrag. Der planlægges forårsfest med underholdning og spisning i maj, hvorfor
der ikke vil blive arrangeret foredragsaften i denne måned. Til sidst skal nævnes, at Bent Hansen
stadig ønsker at forære foreningen et filmapparat fra filmklubben i Tingbjerg. Apparatet forventes at
være på Halmtorvet 31.03.
Dirigenten takkede for god ro og orden og for opbakningen fra generalforsamlingen.
FC/04.08.03

Side 3 af 3

