Formandens beretning
2010 stod som bekendt i flytningens tegn af kontor og arkivalier fra dels Onkel
Dannys Plads nr. 1. og dels bygn. 66. til Kulturanstalten Lyrskovgade 4. Flytningen
foregik af to omgange, først til kontorlokalerne på 2den sal, og dernæst arkivalierne
til kælderlokaliteter. Bibliotekets bogsamling vedrørende Vesterbro har vi fået til
opbevaring sammen med vores arkivalier idet de dog stadig indgår i
udlånsaktiviteten. Samtlige 250 flyttekasser er pakket ud og grovsorteret. En større
samling dubletter er enten gået til renovation eller leveret til biblioteket på
Oehlenschlægersgade skole.
Vores arkivalier fra byfornyelsen er hentet fra demokratihuset i Valdemarsgade i
2003, og senere har vi hentet materialer fra Hedebygade og Sundevedsgade. I
indeværende år har vi modtaget materialer fra ”VesterGror” som har lukket butikken
i Istedgade. Fra DUGNA har vi overtaget 2 stk. udgåede kanylebeholdere.
Bestyrelsen har afholdt 11 møder. Og af forespørgsler til foreningen fra interesserede
har der været 21.
Medlemsmøder: Christian Kirkeby om Vesterbros historie, Frantz Christensen om
Enghave Plads og Park, Bo Schiøler om Vesterbro Ungdomsgård, Michael Lodberg
og Politibetjent Rud om narko på Vesterbro, Stina Mott og Louise Alberts om deres
bog ”Ode til Kastanjen” og Tine Willer om den ”Gule By”.
Bestyrelsens øvrige aktiviteter: Stadsarkivet med ”Dit København-den gode historie”,
Københavns Museum ”Væggen”, SLAK om databaser på Hellerup Gymnasium,
brugermøder i Stadsarkivet på Københavns Rådhus og møder med Kultur- og
Fritidsforvaltningen og deltaget dels i Sydhavnens Lokalhistoriske Forenings 25 års
jubilæum dels i Selskabet for Københavns Histories 75 års jubilæum på Københavns
Rådhus. Herudover deltager vi i Lokaludvalgets gruppe om Miljø og Trafikforhold.
Af udgivelser i år foreligger der nu Skrift nr. 8 og nr. 9. På bedding arbejdes der med
følgende skrifter der handler om: Vesterbro Torv, Den Kongelige Skydebane,
Rysenstenkvarteret, Halmtorvet, mindeplader på Vesterbro, billedregistrant over
Cafeer og Restauranter på Vesterbro, Vesterbro Kirker, Vesterbro biografer, narko på
Vesterbro (i bogform) og ”Vesterport”(i bogform).
I 2011 vil vi udover 6 planlagte medlemsmøder arbejde ihærdigt med at sortere og
eventuelt registrere vores arkivalier. Hvad angår specielt sortering ville det være
ønskværdigt med flere ivrige hænder!
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