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Det har været et år med mange udfordringer, dels
med indretning af endnu engang nyt lokale, dels
med udvidet medarbejderteam i kortere perioder
(Martin Fernandes, Lærke Neergaard og Mikkel
Serup) dels mange møder og så alligevel en vis
tilfredshed med de mange positive resultater.
Vi har i årets løb sagt tillykke til Christian (70),
Kell Anthony (70) , Christianshavns Arkiv (25 år) og
farvel til Johs Bertelsen (Settlementet) og
Barnaby (Kulturanstalten).

Vi er via vores medlemskab og som bestyrelses
medlem (Ole) i SLAK , nu også medlem af
Arkivudvalget der uddeler de samlede ansøgte
midler til arkiverne. Der har desværre været et
misforhold mellem de ansøgte midler og den sum
der stilles til rådighed. Fejlen var at Arkivudvalget
ikke over en årrække havde søgt om flere midler
på baggrund af øgede udgifter til bl.a.
huslejer/forsikringer for de enkelte arkiver.

Det er nu sat i spil med indsamling af et udfyldt
skema som skal vise de reelle faktorer arkiverne
lever under og har. Vi har bl.a. udover diverse
effekter, skabe og reoler med materialer på 230
hyldemeter, 693 film, 100 lydbånd og et par
tusinde slides.
Stadsarkivaren har også spurgt ind til vores
registrering via systemet MALTEX og tilbyder nu
at arkiverne kan bruge samme system som
Københavns stadsarkiv, STARBAS. Der arbejdes

videre med en kontrakt der indeholder økonomi,
support, konvertering fra MALTEX og hjælp til
arkiveringen.
Vi har også været til møder i ”Selskabet for
Københavns historie ”, møder i SLAK`s bestyrelse,
møder i et underudvalg (SLAK) vedr. registrering.
Seniortræf med Settlementet, afhentning af
næsten samtlige årsbøger fra ”Selskabet for
Københavns historie” i stadsarkivet. Derudover har
der været bestyrelsesmøder/medlemsmøder.
Vi har haft medlemsmøder med besøg af:
A P Mathiesen ”Fra edderkoppen til Makrellen”
Peter Lutsen ”Vesterbro til Ejderen”
Mogens Fentum ”Vesterbro set fra en gasmåler”
John Voldfrom”Carlsberg før,nu og i fremtiden”
Christian Kirkeby ”Det Københavnske å system
efter styrtregningen 020611”

Vi har nu medlemskaber udover SLAK, i Settlemen
tets historiske arkiv og Vesterbro lokal tv.
Et nært samarbejde med Lokaludvalget,
Områdefornyelsen , Frivillig centret og selvfølgelig
”Kulturanstalten”.

Velkomstfolderen er ajourført, og så mangler vi at
gøre en kasse klar til” her og nu” møder/events.
Vi arbejder p.t. med emnet 80 erne i et udvalg med
”Kulturanstalten” og et projekt med forskning
(RUC) af vores materialer vedrørende byfor
nyelsen.
Christian Kirkeby har revideret bogen ”Vesterport”
med ændringer i billedmatrialet så vi nu endelig kan
arbejde med en udgivelse støttet af div. sponsorer.
Områdefornyelsen har arbejdet med et projekt
med fornyelse af Enghaveparken hvor både Frantz
og Christian har lagt et stort arbejde i at gøre
opmærksom på det historiske.

Og når det gælder reetablering af Enghaveplads
har de samarbejdet med Lokaludvalget /Metro.

I år er det endnu vigtigere at nævne ønsket om at
få flere medlemmer til at gøre et stykke arbejde,
bl.a. i forbindelse med planlægning af medlems
møder, deltage i registrering og om muligt sekre
tærarbejde.
Ole Rindtoft

