Vesterbro Lokalhistoriske Forening og Arkiv
… Kulturstaldene
_____________________________________________________________________

Referat fra Vesterbro Lokalhistoriske Forening og Arkivs ordinære generalforsamling
onsdag den 9. marts 2005.
Der var 14 fremmødte medlemmer og én gæst.

1. Valg af dirigent: Niels Vestergaard
2. Valg af referent: Bente Juhl-Thomsen
3. Beretning: Formanden aflagde beretning. Beretningen forelå skriftligt og blev uddelt
og er vedlagt referatet.
a. Foreningens deltagelse i andre lokale tiltag og prioritering af foreningens
kræfter blev genstand for debat. Formanden redegjorde for ansvaret for at
bruge ressourcerne på at fortælle historien frem for at støtte div. andre
foreninger i bydelen.
b. Foreningens muligheder for opbevaring og arkivering blev debatteret, og
bestyrelsen redegjorde for de nuværende muligheder.
Beretningen blev vedtaget – én undlod dog at stemme og udtrykte utryghed overfor
den manglende afspejling af Vesterbro som arbejder- og indvandrerkvarter i det
nuværende arbejde og arrangementer.
4. Regnskab, herunder fastsættelse af kontingent: Kassereren uddelte regnskabet, og
redegjorde for overskud på kr. 5.327,-. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
Derefter blev regnskabet enstemmigt vedtaget.
5. Indkomne forslag: ingen forslag indkommet.
6. Arbejdsplan og budget: Budgettet omdeltes og motiveredes af kassereren og
formanden i fællesskab. Generalforsamlingen fandt sammentællingsfejl i budgettet,
og det udløste en del forslag til ændringer i budgettet for at få tallene til at nå
sammen alligevel. Bl.a. blev relevansen for deltagelse i fejringen af HCA i 200-året
anfægtet og beløbet beskåret. Chr. Kirkebye redegjorde for foreningens arbejde med
at registrere arbejdernes liv gennem beskrivelse (fotos) af deres boliger, samt
udgivelse af foreningens egne skrifter.
Generalforsamlingen henstillede at foreningen var mere opsøgende og stillede forslag
om mere synliggørelse af foreningen - og opdatering og mere hensigtsmæssig adgang
til foreningens hjemmeside. Bl.a. foreslog forsamlingen at man købte sig til ekspertise
på området og Lejerforeningens tidl. formand udtrykte utilfreds med at Lokalhistorisk
forening og arkiv ikke er mere opsøgende i arbejdet med at sikre arkivalier. F.eks. fik
Lejerforeningen ingen henvendelse da foreningen nedlagdes.
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Thomas W foreslog en plan for registrering af Vesterbro og stillede desuden forslag
om at få samlet mundtlige fortællinger fra nulevende vesterbroere og beskrivelse
af indvandringens historie. Han foreslog endvidere at hjemmesiden gav mulighed for
’print by demands’ af foreningens udgivelser.
Erik Jensen mente at foreningens arrangementer var en borgerliggørelse af bydelen,
men var tryg ved Christians varetagelse af fotoregistreringen af boligerne og
beskrivelsen af byfornyelsen helt tilbage til 50’erne.
Andre af forsamlingens udmærkede forslag faldt, idet tildelte midler ikke umiddelbart kan anvendes efter forgodtbefindende.
Med den nævnte ændring og de stillede forslag blev budgettet for det kommende år
godkendt.
7. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen:
Efter kampvalg fik følgende personer flest stemmer og indgår i bestyrelsen:
Thomas Warburg, Ole Rindtoft og Børge Juhl-Thomsen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen:
Efter kampvalg fik følgende personer flest stemmer:
Britta Ekberg og Siegfried Jürgensen.
8. Valg af 2 revisorer:
Per Larsen og Jørgen Kunstmann genvalgtes uden modkandidater
9. Fastsættelse af næste generalforsamling:
Bestyrelsen foreslog onsdag den 15. marts 2006, som forsamlingen vedtog.
10. Eventuelt: Generalforsamlingen sender en hilsen til Franz og ønsker ham god bedring.

Formanden takkede dirigenten for en godt ledet generalforsamling.
10.03.05/-bjt
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