Formandens beretning for 2009
Siden sidste generalforsamling har der været aftalt 7 medlemsmøder, hvoraf 1
blev aflyst, som skulle have været et besøg i Vestre Fængsels kirke ( den sidste
af kirkevandringerne).
Af de afholdte medlemsmøder var det Annie Brinkløv Jensen som i April fortalte
om kulturstedet ”Dagmar” og som i forbindelse med sit foredrag blev filmet af
Vesterbro lokal tv.
I Maj udgik besøget i Vestre Fængsel pga. manglende adgangstilladelser.
Kai Mikkelsen fortalte i August dels om sin opvækst på Vesterbro og dels om de
muligheder der ligger i et formaliseret samarbejde mellem lokale tv stationer og
lokalhistoriske foreninger.
September stod i 10 års jubilæets tegn, med kæmpe jubilæumsfest og billedquiz
samt historisk spørgeleg.
I samme måned holdt Christian Kirkeby foredrag om maleren Folmer Bendtsen.
Tina Thomas var vores gæst i Oktober. Tina ejer smørrebrødsforretningen i
Istedgade og fortalte om sine oplevelser derfra. Dette medlemsmøde blev ligesom
mødet i April med Annie også optaget af Vesterbro lokal tv.
Som noget nyt blev medlemsmøderne i 2010 indledt med en nytårskur kreeret dels
af Børge Juhl-Thomsens kulinariske evner og dels af det ærede medlem Ole
Taagelys Causeri over sit nyopdagede Vesterbro.
I det forgangne år har vi ligesom tidligere år modtaget adskillige forespørgsler
fra nysgerrige Vesterbro-borgere, som vi på bedste vis har forsøgt at besvare,
primært hjulpet af Børge Juhl-Thomsen, Frantz Christensen og ikke mindst
Christian Kirkeby.
Hvad angår kompendierne har vi udgivet 4 i år, nemlig:
Nr. 4 ”Fra Byporten til Bakkehuset”, Nr. 5 ”Fra fælled og forstad….”,
Nr. 6 ”Hvorfor hedder gaderne…”, Nr. 7 ”Bydelsplan…”
Samtlige kompendier skyldes Christian Kirkeby.
Også en ny pjece om foreningen er det blevet til + en pjece om byvandring på
Vesterbro.
Vi har indgået et samarbejde med Københavns Stadsarkiv og Københavns Museum
(tidligere Københavns Bymuseum) om ”Dit Vesterbro, den gode historie” en
opfordring til Vesterbroerne om at fortælle om deres dagligdag år 2009
dokumenteret med ord og billeder.
Endvidere en satsning ”Væggen” som placerer formidlingen af byen midt i
byrummet. Målet er at skabe en platform for borgernes egne fortællinger og
tanker om vores fælles by. ”Væggen” er en 12m. lang, interaktiv multitouch-

skærm, som kan opleves udendørs i forbindelse med udgravningerne til den nye
Metrocityring.
Vores engagement i SLAK (Sammenslutningen af lokalhistoriske foreninger og
arkiver i Københavns Kommune) er blevet formidlet gennem Ole Rindtoft som
medlem af SLAKs bestyrelse. Et tiltag er en oprettelse af en inventarliste for
hver forening, hvormed man kan hjælpe hinanden ved evt. udlån af forskellige
hjælpemidler f.eks. videokameraer, printere osv. , eller formidle hjælp til f.eks.
registrering af arkivmateriale, en sådan liste har vi udarbejdet og videresendt.
Ole Rindtoft er også godkendt som opstillet til Vesterbro Lokaludvalg og Vesterbro Kulturenhed fra foreningens side.
Som i måske husker frustrationen sidste år over renoveringen af bygning 66 lokale
5 med vores arkiver, vil jeg beklage at denne ikke er blevet mindre. Flertallet af
generalforsamlingen sidste år ville have en samlet løsning af en renovering af
vores lokale, som på det tidspunkt ville beløbe sig til 500.000,00 kr. + moms.
Dette beløb er ikke blevet mindre som tiden er gået, og i den forbindelse har jeg
haft svært ved at se lyset for enden af tunnellen, ikke mindst når man tager den
økonomiske krise i betragtning. Jeg har så taget initiativ til en samtale med den
nye leder af Kulturenheden Mette Høxbroe om en overflytning af foreningens
kontor & arkiv fra kulturstaldene til Lyrskovgade. Fordelene ved denne disposition
vil være økonomisk fordelagtig og samtidig praktisk, idet adgangsforholdene vil
blive væsentlig bedre, og ikke mindst at vores arkiv i bygn. 66 som nu har stået i
stampe alt for længe, under megen elendighed, vil få optimale vilkår. Jeg har
forelagt denne flytning for bestyrelsen, som enstemmigt går ind for projektet.
Jeg tror det bliver et spændende år vi løber ind i. Jeg ser en tilgang af nye
medlemmer set i lyset af den nye beliggenhed, som nok også vil tiltrække flere
interesserede til vores medlemsarrangementer.
Når vores lokaleforhold bliver bragt i orden og registreringen af vores arkiv
påbegyndes med henblik på en senere digitalisering, bliver vi sikkert også i stand
til at deltage i den landsdækkende adgang til ca. 400 af landets 550 lokalarkiver.
En spændende nyhed er at vi nu også kan gøre brug af Københavns Politis
Registerblade ført fra 1890-23. Projektet er opstået som et samarbejde bl.a.
mellem Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger og Københavns
Stadsarkiv.
Spændende er ikke mindst muligheden for at dokumentere Enghave Plads og
Halmtorvets nuværende udseende i forhold til Metrobyggeriet.
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