Vesterbro Lokalhistoriske Forening og Arkiv
Kulturstaldene, Onkel Dannys Plads 1, 1713 København V

Referat fra Vesterbro Lokalhistoriske Forening og Arkivs ordinære generalforsamling
Onsdag, den 17. marts 2010 i caféen i Medborgerhuset på Onkel Dannys Plads.
Der var fremmødt 16 medlemmer.
1.

2.

Valg af dirigent: Til dirigent valgtes Bente Juhl-Thomsen, der konstaterede, at generalforsamlingen
var lovligt indkaldt, samt nedsatte stemmeudvalg bestående af Fr. Ulla Carstensen
og Hr. Erling Hagemann.
Valg som referent: Frantz Christensen

3.

Beretning: Den skriftlige beretning blev uddelt og gennemgået af formanden. Den blev vedtaget
enstemmigt, dirigenten tillod dog en kommentar fra Projektleder Erling Hagemand.
At flytte foreningens lokaler er en god ide, fordi den dårlige økonomi forhindrer
udnyttelsen af bygn. 66, men også fordi lokaleforholdene bliver langt bedre i
Lyrskovgade med et stort lager og kontorlokale samt kælderfaciliteter. Ligeledes
vil Lokalhistorisk forening & Arkivs tilstedeværelse betyde noget for biblioteket.
Man har nemlig et projekt i gang - Viden og læringscenter- hvortil al viden og erfaring
fra lokalsamfundet er nyttigt ved arrangementer og kurser m.v.
Birthe Demskov fremførte, at vi havde kæmpet forgæves for bygn. 66 men der var
intet hverken privat eller offentligt forhold, der forhindrede os i at flytte og vi glæder os
meget.

4.

Regnskab: Godkendt med applaus.

5.

Indkomne forslag: Ingen.

6.

Arbejdsplan og budget, herunder fastsættelse af kontingent: Britta Ekberg; om der kunne komme
ekstra omkostninger ved flytningen, som er den store post, men indtil videre er der
ingen ændringer.
Kontingentet forsætter uændret.

7.

Valg af bestyrelse og suppleanter: Til ny bestyrelse valgtes: Ole Rindtoft, Christian Kirkeby,
Børge Juhl-Thomsen, Niels Vestergaard, Birthe Demskov,
Frantz Christensen og som nyt medlem Ole Taagely, idet
Annie Brinkløv Jensen udtræder.
Som suppleanter valgtes: Britta Ekberg og Keld Anthoni.

8.

Valg af revisorer: Som revisorer valgtes Jørgen Kunstmann og Per Larsen.
Som suppleant: Annie Brinkløv Jensen

9.

Fastsættelse af næste generalforsamling: Onsdag den 9. marts. 2011.

10.

Eventuelt: Intet.
Dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamling og afsluttede denne, hvorefter
formanden takkede for den behagelige afvikling af mødet og ønskede alle god appetit til den
efterfølgende middag.
Godkendt den 14. april 2010

Dirigent

