Vesterbro Lokalhistoriske Forening og Arkiv
…Kulturstaldene
Bestyrelsesmøde 14. april 2008, kl. 19.30 på kontoret
Til stede:

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

Afbud:

Birthe Demskov (BD) og Siegfried Jürgensen (SJ)

1.

Meddelelser

Der er opsat en køkkenbord med vask i gangen mellem vores dør og toiletternes dør. Vi er ikke
impliceret, heller ikke økonomisk.
OR havde aftalt med Vesterbro Byfornyelsesrådgivnings projektleder Birte Kyhn om afhentning af
vores billeder og møbler m.m. den 22.04.08 kl. 9.15. OR havde lejet en kassevogn til afhentningen.
Eskildsgade 66 bliver en anden runde.
2.

Lokaler og Kultur Vesterbro

OR er begyndt oprydning.
Arkitekt Steen Rasmussen har meddelt, at gulvene i bygning 66 skal være synlige og må ikke
tildækkes med trægulve. Der må tænkes i kreative løsninger, eventuelt kraftigt gennemsigtigt plast/glasgulv. Kulturarvsstyrelsen vil bevare bygningen, der er den eneste der er tilbage i Brune Kødby,
som staldbygning.
3.

Udgivelser

Fra BD havde CK modtaget filer rettet til skriftserien følgende numre:
2. Brita Olsson: ’Min Barndom på Istedgade 29 - 1920-36’. Har fået ISBN-nr. Biblioteker på
Vesterbro bringes ikke i dette skriftnummer.
3. Birgit Olsen: ’Dengang jeg var lille’. Har fået ISBN-nr.
4. ’Fra Byporten til Bakkehuset’. BD har afleveret en CD til CK men CK kan ikke åbne den.
Afventer at BD kommer tilbage fra ferie.
5. ’Otto Krabbe 1910-84’. BD nåede ikke dette kompendium. FC kigger det igennem og giver
en bedømmelse og retter tekst. Tidligere set igennem af Thomas Warburg. Ove Carlsen har
gennemgået CK’s tekster. Den mangfoldiggøres ikke i denne omgang.
6. ’Fra Fælled til Forstad’. Nyt kompendium med korte historier om bydelens ældste historie
der har været i Vesterbrobladet m.fl. Det mangfoldigeres i 6 stk. til bogmessen. Får ikke
ISBN-nr. lige nu men videreudarbejdes af CK og FC m.fl..
Skriftet om bygningskomplekset Vesterport af Michael Bjørn Hansen afventer.
Indsendelse til Pligtafleveringen på Kgl. Bibliotek og ISBN-kontoret afventer.
4.

Arrangementer

Thomas Warburgs foredrag om indvandringen på Vesterbro bliver ikke til noget, da vi ikke kan nå at
annoncere.
Bente Juhl-Thomsens kirkevandring til Vestre Fængsel (kirke og museet) skal foregå den 26. maj. Der
sendes kun invitation ud til medlemmerne. Tilmelding skal ske senest 16. maj.
Efterårets møder bliver 29. september, 27. oktober, 24. november:
Emmerne kan være:
Lektor Bent Jørgensen med medlem af vejnavnenævnet Christian Kirkeby som opponent med Bente
Juhl-Thomsen som mødeleder i september.
Kirkevandring med Bente Juhl-Thomsen til Eliaskirken og Mariakirken.
Christian Kirkeby forfatter til bogen om Folmer Bendtsen, en kunstmaler fra Vesterbro.
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5.

Arkivudvalget og SLAK

Intet at bemærke.
6.

Eventuelt

BJ-T kigger velkomstpjecen igennem og laver 20 stk. til bogmessen. Der vedlægges girokort.
FC prøver at få sin datter til at være webmaster på vores hjemmeside. FC og CK vil drøfte med hende,
hvordan den skal udbygges og administreres. Der skal være links til SLAK’s hjemmeside.
Der var enighed om at foreningen deltager i Lokalhistorisk Bogmesse i Christianshavns Beboerhus,
lørdag d. 24.04.08 kl. 13-16.
OR sikrer sig hos arrangørerne på Christianshavn, at der er salgsbod til os, helst ved siden af
Lokalhistorisk Selskab for BR-HU-UTT.
Der var enighed om, at prisen pr. stk. af alle kompendierne er en bogmessepris på 50,- kr.
17 04 08
Christian Kirkeby (ref)

