Referat fra generalforsamling i Vesterbro Lokalhistorisk Forening & Arkiv d.
17/3 2015 klokken 19:00.
1. Valg af dirigent.
Ole Rindtoft blev valgt som dirigent. Ole erklærede at generalforsamlingen var lovlig
indvarslet, idet datoen var fastsat på sidste års generalforsamling, samt at der d. 21.
februar 2015 var udsendt en e-mail til alle medlemmer om datoen for generalforsamlingen med dagsorden. Dagsordenen fulgte vedtægternes krav.
2. Valg af referent.
Erik Hegelund blev valgt som referent.
3. Beretning.
Ole Rindtoft bad først om at de forsamlede mindedes 3 afdøde medlemmer: Niels
Vestergaard, Jørgen Krause og Per Larsen. Der blev holdt 1 minuts stilhed til ære for
de 3 tidligere medlemmer.
Lokalhistorisk Forening har haft et travlt år med mange gode ting. Der har været
nedsat et udvalg med Lærke Neergaard, Birthe Demskov og Ole Rindtoft til at kigge
på hjemmesiden og få den op at stå igen. Der er 3 udgivelser på vej: ”Vesterbro –
Nutiden og fremtiden”, ”Vesterport - en by i byen” med en aftale om sponsorat fra
forfatteren og ”Modstandsbevægelsen på Vesterbro under 2. verdenskrig”.
Vesterbro har afholdt 400-års fødselsdag med 42.000 kr. i tilskud heraf 30.000 fra
Carlsberg og 10.000 kr. fra Eliaskirken. Ole Rindtoft var Lokalhistorisk Forenings
repræsentant i arbejdsgruppen. Børnene fra Vesterbros Ungdomsgård sang og der
var inviteret bl.a. Mathilde Falch til at synge og spille. Desværre regnede det meget
af tiden. Vi mistede desværre de notater om bl.a. Vesterbros værtshuse som Frantz
havde skrevet, da det ikke lykkedes at redde hans efterladte computer fra dødsboet.
Til gengæld har vi arvet en masse ting fra Niels Vestergaards dødsbo, der var mange
bøger, skrifter og også mange billeder. Henning Hansen Lund og Ole Rindtoft
arbejder på at katalogisere alle disse effekter. Lærke Neergaard, Mogens Fentum,
Ole Rindtoft og Erik Hegelund har været til seminar om arkiveringssystemet
”Maltex”. Der har været afholdt mange glimrende arrangementer: Besøg på Vestre
Kirkegård ved John Voldfrom, ”Find dine slægtninge” ved Mogens Fentum, ”De
asociale” ved Tim Panduro og Maya Schuster, Postkort fra før 1920 med Karsten
Rønnev og ”Husker du din skoletid” med Ivan Dyhrberg. Der har været afholdt 2
rundture på Vesterbro, bl.a. med repræsentanter fra Simon Peters Kirke, der har
været vist rundt. Bestyrelsen har haft en sommerudflugt til Brumleby, hvor Anni
Brinkløv Jensen viste rundt i Brumleby og vi sluttede af med en glimrende frokost i
det grønne.

4. Regnskab.
Jørgen Kunstmann fremlagde regnskabet. Han var lidt frustreret over at foreningen
kun havde 35 betalende medlemmer og nævnte at 3 medlemmer endda havde betalt
dobbelt kontingent, så de havde også betalt for 2015. Posten ”Arrangementer, gaver
mm.” på 299,00 kr. var bl.a. en bårebuket til Niels Vestergaards begravelse. Posten
”Elektronik” på 6.979,75 kr. var en camcorder med taske og batterier, som der var
bevilget 7.000 kr. ekstra til fra Arkivudvalget. Underskuddet på regnskabet endte
med at blive 17,73 kr.
Ole Rindtoft undrede sig over at regnskabet ikke var opdelt i 2, således at tilskuddet
fra Arkivudvalget var for sig selv, sammen med udgifterne til husleje og forsikring og
at de andre udgifter var for sig selv, sammen med indtægterne fra kontingent og
udgivelser mm. Jørgen Kunstmann forsvarede det med at han bare havde videreført
Birthe Demskovs måde at opgøre regnskabet på. Ole Rindtoft så gerne at regnskabet
fremover blev opgjort som før beskrevet og så skulle ”forsikring” have været
placeret under posten ”arkiv” og ”bøger” under ”medlemsaktiviteter”. Regnskabet blev
herefter godkendt.
5. Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet nogle forslag.
6. Arbejdsplan og budget, herunder fastsættelse af kontingent.
Arbejdsplan var gennemgået under formandens beretning (pkt. 3). Jørgen Kunstmann
gennemgik budgettet og nævnte at han var meget utilfreds med at der er så få
medlemmer i foreningen og at han savner visioner fra bestyrelsen om hvordan der kan
skaffes flere medlemmer. Derfor trækker han sig som kasserer.
Kontingent til SLAK er ifølge Erik Hegelund faldet fra 500 kr. til 200 kr. og vi har
øjensynlig ikke betalt kontingent til Vesterbro LokalTV. Ole Rindtoft fortalte at de
500 kr. til foredragsaftener er sat af til indkøb af vin til oplægsholderne.
Lærke Neergaard fortalte at hun har lavet ny hjemmeside lokalhistorisk.dk (samme
navn), da den gamle var lukket ned. Hun ville gerne vide om hun måtte lægge ting ind
på hjemmesiden og det var alle enige om at hun måtte. Hun ville gerne lægge en
historieside ind fra det 20. århundrede bl.a. om Folkestrejken under 2. verdenskrig.
F.eks. ligger KRAK’s vejviser nu online. Hun ville også gerne skrive om nedlægningen af
Rådhusbiblioteket, som lige nu er udsat og sendt videre fra Kultur- og Fritidsforvaltningen til de andre forvaltninger. Måske skal det være et mødelokale for turister (?).
Mogens Fentum ville gerne have at vi brugte mere tid på at fortælle at vi er en lokal
forening og han ville lægge 5.000 billeder ind på Maltex. Han har også over 60
lydbånd fra DR’s program ”Den skjulte mikrofon” som kan lægges på hjemmesiden. DR
har copyright, men udsendelserne er 40-50 år gamle, så de bør kunne lægges ind på
hjemmesiden. Mogens Fentum ville gerne vide hvorfor Lokalhistorisk Forening ikke var

repræsenteret i Øksnehallens ”Historiske dage”. Ole Rindtoft svarede at vi først
havde fået besked 2 dage før og at vi ikke havde penge nok til at betale for en stand
samt at vi ikke havde tid nok til at samle noget sammen, vi kunne jo ikke have en stand
uden noget at ”sælge”. Erik Willumsgård (som havde rundvisning) ville meget gerne
have at vi deltog på messen, men det viste sig at han faktisk ikke engang var medlem
af Lokalhistorisk Forening. Der var faktisk slet ikke nogen lokalhistoriske foreninger
med på messen, heller ikke SLAK deltog.
Kontingentet blev fastsat til fortsat at være 100,00 kr. pr. medlem.
7. Valg af bestyrelse og suppleanter.
Ifølge dirigenten skal der vælges fra 5-8 bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsen
konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde. I øjeblikket sidder følgende i
bestyrelsen: Christian Kirkeby, Ole Rindtoft, Henning Hansen Lund, Mogens Fentum,
Anni Brinkløv Jensen, Lærke Neergaard og Erik Hegelund. Kai Mikkelsen er valgt som
suppleant. Alle har sagt ja til genvalg og derudover ville Ulla Carstensen gerne stille
op som suppleant til bestyrelsen.
Bestyrelsen består herefter af: Ole Rindtoft, Christian Kirkeby, Mogens Fentum,
Henning Hansen Lund, Lærke Neergaard, Anni Brinkløv Jensen og Erik Hegelund. Som
suppleanter valgtes Kai Mikkelsen (1) og Ulla Carstensen (2).
8. Valg af revisor.
Birthe Demskov blev valgt som revisor.
9. Fastsættelse af næste generalforsamling.
Næste års generalforsamling bliver tirsdag d. 15. marts 2016 klokken 19:00 og er
åben for alle.
10. Evt.
Lærke Neergaard vil meget gerne lægge ting ind på hjemmesiden og hun vil tjekke om
hun kan få lov at videreføre Facebook-siden om vores forening som Niels Vestergaard
havde oprettet, men som ikke har været opdateret i 1 år.
Dirigenten takkede for fremmødet og lukkede herefter generalforsamlingen

København V, d.

_________________________________
underskrevet af dirigenten

