Vesterbro Lokalhistoriske Forening og Arkiv
…Kulturstaldene
Bestyrelsesmøde 18. marts 2008, kl. 19.30 på kontoret
Til stede:

Ole Rindtoft (OR), Børge Juhl-Thomsen (BJ-T), Birthe Demskov (BD) Frantz Christensen
(FC), Britta Ekberg (BE) og Christian Kirkeby (CK)

Afbud:

Siegfried Jürgensen (SJ)

1.

Konstituering

Bestyrelsen ser efter konstitueringen ud som følger:
Ole Rindtoft – formand
Birthe Demskov - kasserer
Christian Kirkeby - næstformand og sekretær
Børge Juhl-Thomsen – medlem
Siegfried Jürgensen – medlem
Britta Ekberg – supplant
Frantz Christensen – supplant
(BJ-T) reviderer formandens beretning og (CK) har mailet referatet fra generalforsamlingen til
dirigenten Bente Juhl-Thomsen til korrektur og underskrift med henblik på aflevering til
Arkivudvalget samt til udsendelse til medlemmerne i forbindelse med kontingentopkrævning.
2.

Meddelelser

Flytning fra Byfornyelsesrådgivningen i Hedebygade og Eskildsgade.
Medio april flytter OR og BE samt eventuelt CK alt relevant materiale fra Byfornyelsesrådgivningen
til bygning 66.
3.

Lokaler og Kultur Vesterbro

Fra tidligere bestyrelsesreferat og fra generalforsamlingens referat er huslejen formentlig fastsat i
bygning 66. Københavns Ejendomme vil ikke betale for istandsættelsen. Midlerne skal skaffes fra
sponsorer. OR & BD vil i fællesskab forsøge at rejse penge til nødtørftig istandsættelse eventuelt
sammen med husets øvrige brugere.
Erling Hagemann vil engagere arkitekt Steen Rasmussen til at udarbejde et skitseprojekt. Projektet går
udelukkende på vand, el, varme isolering af gulv, loft og ydervægge, istandsættelse af vinduer og
adgang til loft, hvor det er aftalt at arkivet skal have en 1/3. Trods nødtørftig istandsættelse skal der
fremskaffes betragtelig beløb. Hvordan gulv skal etableres, afgøres i samråd med arkitekten.
4.

Udgivelser

BD gennembearbejder teksterne og gør kompendierne klar til udgivelse.
CK får ISBN-nr. fra ISBN.dk
1. ’Byens Gavle på Vesterbro’. Er udgivet.
2. Brita Olson: ’Min Barndom på Istedgade 29 1920-36’. BD ser på forordet. Forfatterindens
tekst røres ikke. Bente Juhl-Thomsen får accept til ”Biblioteks historien” i skiftet fra
Københavns Historiske Selskab.
3. Birgit Olsen: ’Dengang jeg var Lille’. BE og CK kontakter forfatterinden, som bor på
Bøhmensgade 16, st. tv. Kbh. S. og undersøger om de billeder, hun havde af lejligheden i
Ullerupgade, kan bruges.
4. ’Fra Byporten til Bakkehuset’. Der var enighed om at det alene var H.C. Andersens
spadseretur ud til Kamma Rahbæk på Bakkehuset kompendiet skal handle om. Den
generelle vesterbrohistorie udbygges senere til selvstændig skrift. BD færdiggør sin tidligere
revision af skriftet. Billederne af Enghavevej ud mod Sydhavnen tages med. Enighed om at
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skriftet er en arkivalie, spørgsmålet er, om det skal have ISBN-nr.- er ikke helt afklaret.
Skriftet skal være i sort/hvid så det fremstår som en ensartet helhed.
5. ’Otto Krabbe 1910-84’. BD gennembearbejder teksten.
OR foreslog, at vi skulle få lavet 10 stk. af nr. 2-5 i alt så der var tilstrækkeligt til den ”Lokalhistoriske
Bogmesse” den 26. april i Christianshavns Beboerhus. Så var der også til pligtafleveringskontoret på
Det Kgl. Bibliotek og Indbindingscentralen /ISBN-kontoret i Ballerup. CK betingede, at BD har de
rettede kopier klar inden hun rejser på ferie. Alt dette var der enighed om.
Der arbejdes videre med den ældre vesterbrohistorie, som foreløbig indeholder korte historier med
kortillustrationer.
Skriftet om bygningskomplekset Vesterport af Michael Bjørn Hansen på ca. 80 sider som CK på
forhånd havde mailet til bestyrelsen, havde FC læst og omtalte den meget rosende. FC mener, at den
vil interessere bl.a. 4.maj-initiativet. Trods den lange tekst, var det let læseligt og FC var imponeret
over de utrolige mange kilder, han havde talt med. Materialet var oprindelig en aflevering til arkivet.
CK taler igen med Michael Bjørn Hansen om muligheden for at udgive materialet.
5.

Arrangementer

Thomas Warburg holder foredrag den 26. april om indvandring på Vesterbro. BD har talt med Thomas
om den halve side til indkaldelsen og han har accepteret tidsfristen. OR sørger for lokaler.
Bente Juhl-Thomsens kirkevandring til Vestre Fængsel (kirke og museet) foregår den 26. maj. Stram
tidsfrist for tilmelding, da fængslet skal have navn og adresse på deltagere. Antal deltagere ca. 20 stk.
6.

Arkivudvalget og SLAK

Intet at bemærke.
7.

Eventuelt

Der blev talt om opdatering af hjemmesiden. OR taler med Thomas Warburg.
Velkomstpjece sættes I bero.
21 03 08
Christian Kirkeby (ref)

