Vesterbro Lokalhistoriske Forening og Arkiv
…Kulturstaldene
Bestyrelsesmøde 20. oktober 2008, kl. 19.30 på kontoret
Til stede:

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

Afbud:

Britta Ekberg (BE), Siegfried Jürgensen (SJ) og Børge Juhl-Thomsen (BJ-T)

1. Meddelelser

OR mindede om årsmødet i Kultur Vesterbro tirsdag den 25. november 2008 i Forsamlingshuset i
Kulturstaldene kl. 19.00.
CK udleverede en tur-folder, han har udarbejdet på vegne af Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj,
Husum, Utterslev. Turen foregår på Vesterbro.
2. Lokaler og Kultur Vesterbro

OR undersøger hos SLA om bestyrelsen skal være til stede, når foreningens lokaler er i brug.
Kultur Vesterbro er i samarbejde med Steen Rasmussen i gang med udbud af istandsættelse af de 3
lokaler mod syd til cafe og danselokale. Der er tale om modul 1-2-3. Modul 4 er Husets Teater’s
lagerlokale. Vores lokale er modul 5 og det sidste lokale er modul 6.
Foreløbig ingen arkiv på loftet, hvor isolering bliver lagt på gulv. Opsøgning af sponsorer kan ikke gå
i gang før anvendelsen af lokalet er helt afklaret med Kulturarvsstyrelsen og Kultur Vesterbro har et
udbudsmateriale.
OR afklarer adgangsforhold til toilet i modul 6.
3. Udgivelser

Vi har udkast til 5 numre udover den allerede registrerede ’Byens Gavle på Vesterbro’.
2. Brita Olsson: ’Min barndom i Istedgade 29’. CK sørger for ISBN-nr. til BD.
3. Birgit Olsen: ’Dengang jeg var lille’. OR sørger for billedmateriale.
4. ’Fra Byporten til Bakkehuset’. OR undersøger om vi kan få problemer med copyright.
Skriftet afventer CK’s omskrivning.
5. Ove Carlsen og Christian Kirkeby: ’Otto Krabbe 1910-84’. Skriftet afventer CK.
6. ’Fra Fælled til Forstad’. Skriftet udgår.
Udkast til ’postkort’ i A5-format af nogle af CK´s korte historier fra oplægget i ”Fra Fælled til
Forstad” skal debatteres yderligere.
4. Arrangementer

27/10: Kirkerne i Sagakaréen, med Bente Juhl-Thomsen som guide.
24/11: Foredrag og debat om vejnavne i København ved Bent Jørgensen KUA.
23/2: Birgit Olsen fortæller om sin barndom på Vesterbro.
11/3: Generalforsamling og foreningens 10 års jubilæum.
27/04: Christian Kirkeby om sin nyeste bog: Folmer Bendtsen – en maler i Nordvest.
FC spørger Hanne Fabritius, som er ved at udgive en bog om Istedgade, og som holder foredrag og
kvartervandringer, om hun vil holde foredrag om bogen.
5. Arkivudvalget og SLAK

OR sørger for at foreningens hjemmesideadresse bliver rettet på SLAK’s hjemmeside.
6. Eventuelt

Der var enighed om, at foreningens vedtægter bør ændres, så antallet af bestyrelsesmedlemmer ikke er
bundet til 5 og eventuelt åbne mulighed for anvendelse af ressourcepersoner. BD undersøger.
Forsat overvejelse af hvordan festligholdelsen i forbindelse med foreningens jubilæum skal holdes.
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Christian Kirkeby (ref)

