Vesterbro, den 9. april 2013.

Referat af generalforsamling i Vesterbro Lokalhistoriske Forening og Arkiv, den 3. april 2013.
Til stede var Kaj Sørensen, Niels Vestergård, Anni Brinkløv Jensen, Britta Ekberg, Per Larsen, Bente JuhlThomsen, Jørgen Kunstmann, Mogens Fentum, Ole Rindtoft, Keld Anthony.
Afbud fra bestyrelsesmedlemmerne Kaj Mikkelsen, Christian Kirkeby og Henning Hansen Lund.
Før mødets begyndelse rejste forsamlingen sig for at mindes afdøde bestyrelsesmedlem Frantz Christensen,
som døde den 26. marts i år. Frantz bliver bisat fra Matthæuskirken den 5. april.
Ad 1:
Mogens Fentum blev valgt som dirigent.
Dirigenten mente indkaldelse til generalforsamling var sket rettidigt. Bente Juhl-Thomsen påpegede at
indkaldelse burde være sket i januar i henhold til foreningens vedtægter.
Ad 2:
Anni Brinkløv Jensen blev valgt som referent.
Ad 3:
Formandens mundtlige beretning blev godkendt. På forespørgsel blev det præciseret at medlemskab af
Vesterbro Lokalhistoriske Forening ikke tillige omfatter medlemskab af Københavns Historiske Selskab.
Beretningen sluttede med en tak til alle der havde lagt et stykke arbejde i foreningen.
Ad 4:
Revideret årsregnskab blev fremlagt af kassereren og udviste et underskud på kr. 530,62. Regnskabet blev
godkendt uden anmærkninger.
Ad 5:
Forslag om at pkt 9, § 5 (fastsættelse af næste års generalforsamling) fjernes fra vedtægterne kunne ikke
behandles, da forslag til vedtægtsændringer skal fremgå af dagsordenen. Der var i øvrigt stemning for at
ovennævnte punkt bibeholdes i vedtægterne.
Ad 6:
Budgettet blev godkendt, og vedtog forsættelse af årskontingentet på kr. 100,00.
Arbejdsplanen er omtalt i formandens beretning, som udsendes sammen med nærværende referat.
Efter at arbejdsplanen var forelagt kom forsamlingen med forskellige forslag til videre aktiviteter:
Der er stemning for at foreningen afholder flere medlemsmøder. Vi vil gerne nå unge mennesker.
Historiemæssigt skal man henvende sig på en let facon til ungdommen, mener Bente J-T. Kan vi nå dem? Vi
skal have en profil på Facebook, siger Niels V., som påtager sig at oprette den.
Mogens F.: Må vi lave en fotoudstilling i vinduerne i de tomme butikslokaler i ”Sidegaden” (Saxogade) Der
kunne måske indsamles tilskud hertil fra de handlende.

Bente J-T: Tilbud til skolerne om at vi kan komme og fortælle om gamle dage. Britta E. har gode erfaringer
med skolefortællinger.
Mogens F: 3. november er det ”Arkivernes Dag”, hvor de forskellige (lokal)historiske foreninger deltager.
Desuden er der mulighed for at få en stand i forbindelse med Oplysningsforbundets kampagne.
Bente J-T: Kan man få lov til at opsætte vesterbrobilleder i bankernes vinduer?
Den kommende bestyrelse pålægges at tage disse punkter op og gøre noget ved dem.
Ad 7:
Den ny bestyrelse består af Christian Kirkeby, Ole Rindtoft, Erik Hegelund, Niels Vestergård, Mogens
Fentum, Henning Hansen Lund. Suppleanter er Kaj Mikkelsen og Anni Brinkløv Jensen.
Udenfor bestyrelsen, Kasserer; Jørgen Kunstmann.
Ad 8:
Revisor er Bente Juhl-Thomsen som afløser Per Larsen, der ikke ønsker at genopstille.
Ad 9:
Næste generalforsamling bliver tirsdag den 18. marts, 2014.
Ad 10:
Kaj Sørensen er begyndt at skrive erindringer fra sin skoletid på Gasværkvejens Skole. Han efterlyser evt
materiale i foreningens arkiv. Der findes ikke noget.
Mogens F. anbefaler Kaj at søge i Københavns Stadsarkiv, hvor der opbevares skoleprotokoller fra de
københavnske skoler og hvor man har opsamlet pensionisterindringer, muligvis også vedrørende
Gasværksvejens Skole. Der skal ansøges om tilladelse til at benytte arkivet. Et andet spor kunne være Dansk
Folkemindesamling i ”Fisken” på Christians Brygge.
Ole Rindtoft: Arkivudvalget har søgt om ekstra midler til de udgifter der ikke dækkes af de udmeldte for
2013. Ligeledes er der ansøgt om større midler i 2014 gr. Højere huslejer m.m.
Generalforsamling i SLAk den 24. april. Allan Mylius Thomsen kommer og fortæller om sine oplevelser i det
lokalhistoriske arbejde.
Keld Anthony foreslår at man får repræsentanter fra BZ-bevægelsen til at komme og fortælle om deres
aktioner på Vesterbro.
Dirigenten afsluttede mødet og takkede for god ro og orden.

