Vesterbro Lokalhistoriske Forening og Arkiv
…Kulturstaldene
Bestyrelsesmøde 21. august 2008, kl. 19.30 på kontoret
Til stede:

Ole Rindtoft (OR), Frantz Christensen (FC), Birthe Demskov (BD), Siegfried Jürgensen (SJ)
og Christian Kirkeby (CK)

Afbud:

Britta Ekberg (BE) og Børge Juhl-Thomsen (BJ-T)

1.

Meddelelser

Vores adresse er nu: Kulturstaldene, Onkel Dannys Plads 1, 1711 København V. Men post er forsat til
Vesterbro Lokalhistoriske Forening og Arkiv, c/o Birthe Demskov, Helgolandsgade 8A, 1653
København V.
2.

Lokaler og Kultur Vesterbro

Vi er nu officiel lejer af rummet i bygning 66, rum 6 og OR har underskrevet lejekontrakt med
Københavns Ejendomme og Kultur Vesterbro. Huslejen på 3000,- kr/md. og omfatter også leje af
nuværende kontor. Når bygning 66 er istandsat, skal vi fraflytte kontoret. Der er varslet
huslejestigning pr. 1/9-2009.
OR fremviste Kultur Vesterbros skitseprojekt til istandsættelse med medfølgende beskrivelse. Det er
Kultur Vesterbro der skal stå for istandsættelsen, som må svar til lejelovens krav og i henhold til
brugeraftale. Følgende ting skal vi være opmærksomme på.
2. Kulturarvsstyrelsen sætter spørgsmålstegn ved om lokalet er egnet til vores anvendelse, ”da
det velbevarede interiør må formodes at blive skjult ved indretningen”. Det må afklares,
hvordan indretningen kan foretages f.eks. bl.a. ved etablering af ”glasgulv”.
3. Vi er tidligere blevet lovet halvdelen af loftetagen og der skal i vores rum være en fast trappe
op til loftetagen. Det betyder at isolering af loftetagen skal være ”mellem spærene” og ikke
på loftgulvet.
4. Adgangsforhold til toilettet i rum 6, hvordan?
OR, BD og Jan Manfeld skal sammen med de øvrige lejere og Kultur Vesterbro stå for ansøgning af
midler til istandsættelse af bygningen, men forinden skal projektet konkretiseres af arkitekt Steen
Rasmussen engageret af Kultur Vesterbro.
OR skal sikre, at rummet bliver tømt for andres ejendom.
I øvrigt er vi begyndt at betale husleje for brug af andre lokaler i Kultur Vesterbro. Leje af lokale til
generalforsamlingen i Lyrskovsgade kostede 220, - kr.
3.

Udgivelser

Vi har udkast til 5 numre udover den allerede registrerede ’Byens Gavle på Vesterbro’.
2. Brita Olsson: ’Min barndom i Istedgade 29’. Er klar til aflevering.
3. Birgit Olsen: ’Dengang jeg var lille’. OR besøger forfatterinden og får accept fra hende på at
skriftet kan udgives eventuelt med relevante personlige billeder. OR undersøger om Birgit
Olsen vil fortælle om sin barndom til én af vores foredragsaftener. Skriftet afventer.
4. ’Fra Byporten til Bakkehuset’. Der er brugt billeder fra Køkenhavn , Før, Nu og Aldrig. OR
undersøger om vi kan få problemer med copyright. Skriftet afventer.
5. Ove Carlsen og Christian Kirkeby: ’Otto Krabbe 1910-84’. Spørgsmålet er hvad skriftet skal
omhandle. Skal det kun handle om Otto Krabbe eller skal det handle om holdninger i
samtiden til saneringen på Vesterbro. Desuden skal medforfatter Ove Carlsen give sin
accept. Skriftet afventer.
6. ’Fra Fælled til Forstad’. Her skal indholdet vurderes og teksten eventuelt rettes til og
copyright spørgsmålet vurderes. Skriftet afventer

Vesterbro Lokalhistoriske Forening og Arkiv
…Kulturstaldene
Michael Bjørn Hansens tekst om Vesterport på i alt ca. 80 sider er sendt BJ-T. Skriftet afventer
4.

Arrangementer

Efterårets møder.
29/9: Birgit Olsen eller Marianne Mark fra Grøn Vesterbro.
27/10: Kirkevandring i Sagakarreens ”kirker”, med Bente Juhl-Thomsen som guide.
24/11: Foredrag og debat om vejnavne i København ved Bent Jørgensen KUA. Afventer svar.
5.

Arkivudvalget og SLAK

Stadsarkivaren inviteres som foredragsholder til næste generalforsamling.
SLAK ønsker at ansætte en konsulent under stadsarkivaren. Forslaget blev drøftet og man blev enige
om at OR skal bede om at få uddybet hvad en konsulent skal bruges til, før vi tager stilling.
OR skal anmode SLAK´s webmaster Verner Langballe om at få indsat det kort over de enkelte
foreninger/arkivers områder med tilhørende beskrivelse af grænserne (gader m.m.) på SLAK.dk samt
at få ændret link til vores egen hjemmeside og ikke til Vesterbro Bibliotek.
Der er Maltex-kursus på Hellerup Gymnasium den 28.09.08. Da vi endnu ikke har taget systemet i
anvendelse, er det ikke relevant at deltage.
I forbindelse med den nye lejeaftale har BD ansøgt Arkivudvalget om tilladelse til at anvende alle til
rådighed værende midler til husleje. Tilladelse fra Henrik Gautier via sekretariatet er modtaget.
6.

Eventuelt

Det blev besluttet, at resumé af referater fra bestyrelsesmøder fremover skal være tilgængelige på
vores hjemmeside. Vi starter med referater fra og med 2008.
Sofie er nu webmaster for hjemmesiden. Bestyrelseslisten skal ajourføres.
Der skal være links til SLAK.dk.
Jubilæumsfest. Medborgercafeen er reserveret til dagen. BJ-T står for festmiddag. CK & FC skal stå
for festskrift, en foldet A4-side.
Der skal udarbejdes ny folder om foreningen af CK-FC. Der skeles til foldere fra andre foreninger.
24 08 08
Christian Kirkeby (ref)

