Referat fra Vesterbro Lokalhistoriske Forening og Arkivs ordinære
generalforsamling
Onsdag, den 11. marts 2009 i caféen i Medborgerhuset på Onkel Dannys Plads.
Der var fremmødt 11 medlemmer.
1. Valg af dirigent: Bente Juhl-Thomsen
2. Valg af referent: Frantz Christensen
3. Beretning: Den skriftlige udgave blev uddelt og gennemgået af formanden.
Den blev vedtaget med en enkelt rettelse: At vejnævnet rettes til stedvejnævnet, i omtalen af
arrangementet med Bent Jørgensen.
4. Regnskab: Kassereren Birthe Demskov gennemgik regnskabet, der forelå godkendt af de
valgte revisorer Per Larsen og Jørgen Kunstmann. Regnskabet godkendt.
5. Indkomne forslag: Bestyrelsen har fremsat forslag til vedtægtsændringer, disse var udsendt
på forhånd. Da en eventuel ændring af vedtægterne kunne have betydning for de øvrige
punkter på den udsendte dagsorden, ønskede dirigenten en afstemning om tidspunktet for
ændringernes ikrafttræden. Der var enighed blandt de fremmødte om, at ændringerne trådte i
kraft umiddelbart efter vedtagelsen og derfor også gjaldt for de kommende valg til
bestyrelsen. De ønskede ændringer til §5, §8 og §11 blev vedtaget med hele forsamlingens
tilslutning. Mødet kunne herefter forsætte med disse ændringer som gældende vedtægter.
6. Arbejdsplan og budget: Istandsættelsen af foreningens lokaler i bygning 66 vil beløbe sig
til omkring 400.000,00 kr. Byggeriet skal ligeledes godkendes af Københavns Ejendomme
og Kulturarvsstyrelsen. I formandens beretning antydes det, at man enten kan komme hurtigt
i gang ved at prisansætte enkelte moduler og gå i gang med disse eller lægge sig fast på en
samlet helhedsløsning. Indlæggene fra forsamlingen pegede i retning af en helhedsløsning.
Derfor opfordredes den nyvalgte bestyrelse til at indhente oplysninger om alt, der kan
omfattes af en sådan, og som sådan kan danne grundlag for ansøgninger til fonde og
lignende. Budgettet blev gennemgået af Birthe D. Kommentar fra Jørgen K. om at de
afsatte 1000 kr. til generalforsamling ikke var stort nok til også at omfatte bespisning næste
år! Kontingentet forblev uændret. Hermed godkendtes budgettet.
7. Valg af bestyrelse og suppleanter: Efter nu gældende regler valgtes følgende medlemmer
til den ny bestyrelse: Ole Rindtoft, Birthe Demskov, Børge Juhl-Thomsen, Christian
Kirkeby, Frantz Christensen og med fuldmagt til Ole Rindtoft : Niels Vestergaard samt
Annie Brinkløv Jensen.
Som suppleanter valgtes: Britta Ekberg og Keld Anthony.
8. Valg af revisorer: Genvalg til Per Larsen og Jørgen Kunstmann godkendt.
Der valgtes ingen suppleanter.
9. Næste års generalforsamling: Fastsættes til onsdag den 17. marts 2010 og forsamlingen
foreslog at der inviteres til Gule ærter i tilslutning til generalforsamlingen.

10. Eventuelt: Angående foreningens 10 års jubilæum:
Ole R. afholdelse af reception med invitation af andre foreninger.
Britta E. invitation af tidligere foredragsholdere.
Børge J. Receptionslignende sammenkomst med politikere mm. Herefter en deltagerbetalt
middag. Afholdes i efteråret.
Birthe D. stort opslået reception med ekstra penge.
Christian K. markeres i Vesterbro Bladet med salg af kompendier mm.
Bente J henstiller til foreningens medlemmer om at øve sig i synliggørelse. Skrive til
lokalblade om nyt og gammelt, om hvad vi ellers foretager os.
Jørgen K. profilere os offentligt. Sidste møde blev godt omtalt i tv, mere af det!
Udstillinger på gadeniveau – i kirkerne – få fat i nye medlemmer evt. med et kompendium
som gave
Ole Kløcker og hustru Lillian er glade for foreningen og ønsker alt godt i fremtiden.
Ole Rindtoft: Vi går i gang med jernhånd og slår et slag for hjemmesiden. Er glad for den ny
og større bestyrelse eventuelt forstærket med ressourcepersoner, og håber møde næste år i
nye lokaler.

Bente Juhl-Thomsen
dirigent
den 16. marts 2009

