Vesterbro Lokalhistoriske Forening og Arkiv
… Kulturstaldene
_____________________________________________________________________

Referat fra Vesterbro Lokalhistoriske Forening og Arkivs ordinære generalforsamling
onsdag den 10. marts 2004.
1. Valg af dirigent: Niels Vestergaard
2. Valg af referent: Tove Storm Nielsen
3. Beretning: Formanden aflagde beretning. Beretningen forelå skriftligt (vedlagt).
Beretningen blev enstemmigt vedtaget uden at der blev stillet nogen spørgsmål.
4. Regnskab, herunder fastsættelse af kontingent: Kassereren delte regnskabet ud, og
forklarede, at den relativt store bankbeholdning skyldtes en sen udbetaling fra
Arkivudvalget. Der er siden købt AV-udstyr for pengene - og til en rigtig god pris!
Medlemstallet er stagnerende med en lille nedadgående tendens.
Derefter blev regnskabet enstemmigt vedtaget.
5. Indkomne forslag: Der var ikke indkommet nogen forslag.
6. Arbejdsplan og budget:
Budget: Bestyrelsen uddelte forslag til Budget 2004.
I ansøgningen til Arkivudvalget søges kun om midler til medlemsaktiviteter. Dog er der
taget forbehold for en evt. ny ansøgning om huslejetilskud. – Arkivudvalget har afvist,
at man kan tage et sådant forbehold, men har givet en løfte om velvilje vedr. en evt.
ansøgning til dækning af udgifter til lokaleleje i 2004.
Budgettet indeholder en post til udgifter til en flytning af lokale, som formanden
mente, at man kunne nære et berettiget håb om blev til virkelighed i 2004.
Regnskab og budget opgøres fremover ens, hvad angår specifikation af enkeltmedlemmer og andre.
Budgettet blev enstemmigt vedtaget.
Dermed blev det også vedtaget, at kontingentet i 2004 fortsat er på 100 kr. for
enkeltmedlemmer og 200 kr. for andre.
Arbejdsplan: Bestyrelsen har ikke udformet en skriftlig arbejdsplan, men de to store
arbejdsopgaver i 2004 bliver
a) at pakke og registrere arkivalier i forhold til fjernarkiv og tilgængelighed.
b) At fortsætte medlemsaftenerne.
Punkt a) forventes at fylde meget af bestyrelsens tid. Der er derfor ikke lagt flere
planer for året.

o Socialdemokratiets 13. kreds nedlægger sit kontor og vil tilbyde foreningen at
overtage møblerne, hvis man ønsker det.
o Foreningen håber, at kunne udgive en gavlregistrant udarbejdet af Chr. Kirkeby. –
Registranten må meget gerne være klar til generalforsamlingen 2005.
o Alle medlemmer opfordres til at skaffe ét nyt medlem i det kommende år!!
o Formanden udtrykte ønske om, at medlemmerne kan medvirke til, at arkivet kan
holdes mere åbent, når der kommer nye lokaler.
o Niels Vestergaard opfordrede til, at der arbejdes for en større synlighed. – Der er
mange ting, som skal samles ind nu – f.eks. ting fra krigens tid.
o Findes der en oversigt over, hvilke arkivalier, arkivet råder over? Arkivalierne har
været præsenteret i forbindelse med arrangementet i området.
Kommende medlemsmøder:
Den 23. april: Forårsfest. – HUSK tilmelding i god tid!!
Den 26. april: Jørgen Tved fortæller, bl.a. om Hudegrunden.
Den 2. og den 16. maj: Chr. Kirkeby arrangerer gårdvandringer om området nord og
syd for Istedgade.
Den 5. september: Chr. Kirkeby arrangerer en gårdvandring på ydre Vesterbro.
Arbejdsplanen blev enstemmigt vedtaget.
7. Valg af bestyrelse og suppleanter:
Birthe Demskov og Christian Kirkeby var begge på valg og modtog genvalg.
Bruno Schwede har meddelt, at han træder ud af bestyrelsen. Bestyrelsen foreslog
Sigfried Jürgensen til den ledige plads. Siegfried blev valgt.
Som 1. suppleant blev Britta valgt.
Ingen ønskede at stille op som 2. suppleant, som derfor er vakant.
8. Valg af revisorer:
Per Larsen og Jørgen Kunstmann blev valgt til revisorer.
Ole Rindtoft blev valgt til revisorsuppleant.
9. Fastsættelse af næste generalforsamling: den 9. marts 2005 kl. 19.00.
10.Eventuelt:
Hjemmesiden er endnu ikke færdig. Arbejdet fortsætter først om 6 måneder.
Domaine-navnet er sikret, men arbejdet med hjemmesiden har forholdsvis lav
prioritet.
Ole Kløcker udtrykte glæde over at kunne deltage i generalforsamlingen og over at se
nye ansigter. – Han glædede sig også over, at der nu synes at være lys forude vedr.
lokalesitutionen.
Formanden takkede forsamling og dirigent for en velafviklet generalforsamling.

