Vesterbro Lokalhistoriske Forening og Arkiv
Generalforsamling 15. marts 2006
17 medlemmer til stede.
1) Valg af dirigent
Brita Olsson valgt til dirigent referat sendes formelt til gennemsyn hos dirigenten:
Brita Olsson, Vingårdsstræde 17, 2.tv, 1070 Kbh K
2) Valg af referent
Thomas Warburg valgt til referent
Kommentar ang. referat af generalforsamling 2005:
Erik Jensen korrigerede oplysning i referatet om at foreningen skulle borgerliggøre Vesterbro.
Meningen var naturligvis, at bydelen borgerliggøres og at foreningen bør arbejde for at sikre,
registrere og bearbejde fortidens Vesterbro.
3) Beretning
Største udfordring: Overtagelse af Byfornyelsescentrets arkiv.
Container blev lejet til opbevaring og flyttet til Kulturstaldene.
Siden er materialerne flyttet til bygning 66, som senere skal renoveres.
Foreningen er af Kultur Vesterbro foreløbigt tildelt lokale i bygning 66 og 1/3 af loftet.
Den Sociale Enheds publikationer om Vesterbro har foreningen skænket som klassesæt til
Rysensteen Gymnasium.
Henvendelser fra enkeltpersoner om historiske oplysninger og foto om Vesterbros bygninger osv.
Besvarelserne besværliggøres af foreningens materialers opbevaringsvilkår.
Medlemsarrangementer gennemført trods almindelig travlhed blandt bestyrelsesmedlemmerne og
afbud fra oplægsholdere. Kirkevandringer, Jernbanecafeen, osv.
Plancheudstilling om H.C. Andersens Vesterbro: Fra Byporten til Bakkehuset v/ Christian Kirkeby
Uformelle kontakter til politikere om foreningens lokalesituation.
Navngivning af Onkel Dannys Plads – takket være indsats fra flere medlemmers side.
Ikke længere medlem af Kultur Vesterbros brugerråd.
Stadig plads i Vesterbro Lokalråd.
Udgivelser af gavlregistrant v/ Christian Kirkeby.
Medlemmerne kan købe eksemplar hos af foreningen til nedsat pris.
Andre udgivelser på vej.
Effekter og arkivalier fra Vesterbro’ere er afhentet af bestyrelsen eller der indhentet tilsagn om
senere afhentning pga. foreningens pladsproblemer.
Hjemmeside etableret på adressen http://www.lokalhistorisk.dk

Spørgsmål om hvorvidt foreningens arkivalier er registreret i registreringssystem. Det er ikke
tilfældet. Det skyldes opbevaringssituationen og pladsmanglen, der besværliggører arbejdet.
SLAKs registreringer skal på sigt kunne samkøres.
Har foreningen opsøgende virksomhed over for erindringer o.a. Nej, ikke opsøgende.
Samarbejde med Folkemindesamlingerne? Nej, der henvises blot.
AV-udstyr (båndoptagere mm) kan altid lånes med henblik indsamling af erindringer og historier.
Beretningen vedtaget enstemmigt.
4) Regnskab
Kasserer fremlagde regnskabet.
Der er et underskud på godt 5.000 kr., som dækkes af et overskud fra 2004 på samme beløb.
Regnskabet godkendt.
5) Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.
6) Budget
Opprioriteringer:
Flere og større medlemsarrangementer.
Trykkeomkostninger.
Indkøb af bl.a. software, som er bevilliget af Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns Kommune.
Generalforsamlingen vedtog at fastholde kontingentet i 2007
Budgettet blev enstemmigt vedtaget.
Forslag til medlemsaktiviteter:
- revitalisering af interessegrupper, rette medlemsmøderne mod interessegrupperne
- øget fokus på besættelsestidens historie med erindringsindsamling – det haster efterhånden!
- forslag om at starte indsamling, der kan danne grundlag for indvandringens historie
fx også debat med Den danske Forening om deres arbejde mod indvandringen
- forslag fra Narkoløsninger på Vesterbro om at beskrive narkotikaens historie
- bestyrelsen bør facilitere medlemmernes ønsker
formanden vil gerne kunne stille faciliteter og arbejdende værksted til rådighed, når
foreningen kommer på plads i permanente lokaler
7) Bestyrelsesvalg
På valg er kasserer Birte Demskov og næstformand Christian Kirkeby. Begge genvalgt.
Suppleanter: Britta Ekberg og Siegfried Jürgensen blev valgt.
8) Næste generalforsamling
12. marts 2007
9) Eventuelt

Dirigenten henledte opmærksomheden på, at mændene er i ”knusende flertal” i foreningen og på
generalforsamlingen. Måske appellerer historien mest til mænd? Et hurtigt kig på medlemslisten
viste 1/3 kvinder og 2/3 mænd…

