Formandens beretning for 2008
Det har været et begivenhedsrigt år med mange udfordringer. Vores hjemmeside
skulle opdateres efter overdragelse fra Thomas Warburg og kun ved et ihærdigt
arbejde af Birthe Demskov fik vi den til at fungere.
Vi hentede de sidste arkivalier fra byfornyelsen og har nu et lager i bygning 66 der
kræver sin mand at pakke ud efter en forhåbentlig snart renovering af bygningen.
Dette er beskrevet sidst i beretningen.
Vi har skiftet adresse fra Halmtorvet 13 til Onkel Dannys Plads1, 1711 Kbhvn V.
Vi har ændret åbningstid for henvendelser på kontoret fra 1ste Tirsdag til 1ste
Mandag i mdr. på grund af et samarbejde med Retshjælpen som låner vores lokale et
par gange i ugens løb.
Vi har haft mange henvendelser og løst de fleste ved hjælp af Christian Kirkeby,
Børge Juhl-Thomsen og Frantz Christensen og det selvom mange af svarene ligger
gemt i papkasserne i 66.
Vi var vært ved en tv optagelse omkring kulturstaldene hvor vores andel var
oplysninger om Vesterbro Lokalhistorisk forening og Arkiv.
Vi har haft medlemsmøder hvor 2 møder desværre måtte aflyses, det ene med Thomas
Warburg omkring indvandring på Vesterbro og det andet i Vestre Fængsel hvor
reglerne blev ændret for besøgende.
Derimod var der besøg af Marianne Mark fra Grøn Vesterbro som fortalte om
Saxoparken og det økologiske/klima der arbejdes med.
Vi var på den sidste kirkevandring på Vesterbro, denne gang i Saga karreen under
ledelse af Bente Juhl-Thomsen.
Omkring vejnavne og gader på Vesterbro havde vi fået Bent Jørgensen fra Kbhvn`s
universitet og som også sidder i vejnævnet til at komme og fortælle.
Her sidst kom sproglærer Birgit Olsen og fortalte om sin barndom på Vesterbro.
Denne fortælling blev optaget af Vesterbro TV og vi udgiver et kompendium om
Birgit Olsens oplevelser.
De sidste medlemsmøder inden sommeren kommer d. 30 Marts hvor vi arbejder på at
få en hel speciel gæst der kan fortælle andre historier om Vesterbro og d. 27 April
hvor Christian Kirkeby fortæller om maleren Folmer Bendtsen og det arbejde
Christian har haft med at få udgivet sin bog om Folmer Bendtsen. Muligvis afholdes
dette møde i Humleby det vil der komme meddelelse om.
Vi vil til dato have 3 kompendier samt det nye “ Birgit Olsen og hendes barndom på
Vesterbro”.
Der er flere på vej, disse er under udarbejdelse af Christian Kirkeby og Frantz
Christensen.
Christian og Frantz har også arbejdet med en opdatering af pjecen om vores forening,
denne foreligger forhåbentlig snart.
Vores suppleant Britta Ekberg har lavet en scrapbog om foreningen og aktuelle
overskrifter om Vesterbro.
Der er planlagt møder i efteråret her i cafeen mandagene d. 31 August, 28 September
og 26 Oktober. Emnerne arbejdes der på.
Vi har til tider været frustrerede over renoveringen omkring bygning 66. Nu har vi
indgået en lejeaftale med Khvn`s ejendomme via Kultur Vesterbro. Der er nogle
uklarheder omkring længden/opsigelse af lejemålet og en evt. refusion af de penge vi
sætter i renovering af bygningen ved en evt. opsigelse fra Kbhvn`s ejendomme. Der
arbejdes med at klarlægge dette.
Men for at komme ud af starthullerne har vi fået tilbud på et glasgulv (500 000 kr. +
moms) dette er dog ikke tilrådeligt set med Kulturarvs Styrelsens øjne, så derfor har
vi fået et tilbud på anlæg af et trægulv (59 000 + moms). Tilbuddene er indhentet for
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at få bare et lille overblik over de økonomiske udfordringer der skal arbejdes med.
Hvis vi arbejder ud fra en samlet helhedsløsning, som jeg ser det, tager det lang tid før
der sker noget. Til gengæld hvis vi arbejder ud fra moduler hvor de enkelte enheder
har en overkommelig prisansættelse vil der hurtigere komme gang i renoveringen.
Modul 1 ville/kunne indeholde prisen på gulv og ændring af adgangen (adgangs døren
lukkes op udad, evt. en hel ny dør af glas.). Modul 2 el/ lamper og så videre, men i
tråd med de økonomiske muligheder. Andre vil måske se anderledes på måden at få
66 op at stå og hvis flertallet af generalforsamlingen støtter en samlet helheds løsning
vil den løsning selvfølgelig være den vi arbejder videre med.
Til sidst vil jeg minde om at vores forening Vesterbro Lokalhistoriske forening og
arkiv har eksisteret i 10 år.
Bestyrelsen havde faktisk til hensigt at afholde en jubilæums fest og det allerede nu på
Fredag, men vi haft travlt med vores almindelige arbejde så der ligger et stykke
arbejde som vi pålægger bestyrelsen med hvordan og hvornår vi afholder
festligheden.

Ole Rindtoft
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