Vesterbro Lokalhistoriske Forening og Arkiv
Kulturanstalten. Lyrskovgade 4,2sal.
1758 København V.

Referat fra Vesterbro Lokalhistoriske Forening og Arkivs ordinære
generalforsamling
Onsdag, den 9. marts 2011 i Kulturanstalten Lyrskovgade 4, 2 sal.
Der var fremmødt 12 medlemmer og 1 gæst.
1. Valg af dirigent: Til dirigent valgtes Bente Juhl-Thomsen, der konstaterede, at generalforsamlingen
var lovligt indkaldt, samt nedsatte stemmeudvalg bestående af Britta Ekberg.
2. Valg som referent: Frantz Christensen
3. Beretning: Den skriftlige beretning blev uddelt og gennemgået af formanden. Den blev vedtaget
Enstemmigt.
Som kommentar til beretningen omtalte Christian Kirkeby foreningens indflydelse på den fremtidige
udformning af Enghave Plads ”Metrostation”, gennem sit virke i Vesterbro Lokaludvalgs Trafik &
Byrumsgruppe og om Valby Lokaludvalgs behandling af en ”Letbaneplan”, samt de mange
forespørgsler foreningen har modtaget i årets løb. Endvidere om deltagelsen i arbejdet med
”Lommeparker” og byfornyelsesplanerne, der er sat i gang i kommunalt regi. Endelig nævnte han de
kommende skrifter om Vesterbros Torv og Skydebanehaven, der er på vej i foreningens lokalhist.
Skriftserie. Dette for at understrege at vi deltager i aktuelle ting og sager.
4. Regnskab: Godkendt med applaus.
5. Indkomne forslag: Ingen.
6. Arbejdsplan og budget, herunder fastsættelse af kontingent:
Kontingentet forsætter uændret.
7. Valg af bestyrelse og suppleanter: Til ny bestyrelse valgtes: Ole Rindtoft, Christian Kirkeby,
Børge Juhl-Thomsen, Niels Vestergaard, Frantz Christensen og som nyt medlem afløser Keld Antony
Ole Taagely og Jørgen Kunstmann indtræder i stedet for Birthe Demskov.
Til suppleanter valgtes: Kai Mikkelsen og Henning Lund Hansen.
8. Valg af revisorer: Som revisorer valgtes Per Larsen og Erik Hegelund.
Som suppleant: Britta Ekberg.
9. Fastsættelse af næste generalforsamling: Onsdag den 7. marts. 2012.
10. Eventuelt: Erik Hegelund kommenterer til Christian K, at Valby Lokaludvalg har meldt ind, at man
gerne vil drøfte Letbane med Vesterbro.
Henning Lund Hansen foreslår besøg hos andre foreninger samt arrangementer af byvandringer.
Christian K bemærker, vi har 10 trykte kvartervandringer I Nordvest + Valby.
Birthe Demskov tilføjer; også i Vanløse.
Ole Rindtoft ser frem til en udvidelse af udvalget om medlemsmøder, og det tages der fat på i næste
best. Møde d. 28/3.2011. kl. 18.00
Dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamling og afsluttede denne, hvorefter

