Vesterbro Lokalhistoriske Forening og Arkiv
…Kulturstaldene
Bestyrelsesmøde 12. januar 2009, kl. 19.30 på kontoret
Til stede:

Ole Rindtoft (OR), Frantz Christensen (FC) og Børge Juhl-Thomsen (BJ-T)

Afbud:

Britta Ekberg (BE), Siegfried Jürgensen (SJ), Christian Kirkeby (CK)og Birthe Demskov
(BD)

1. Meddelelser

Ingen meddelelser.
2. Lokaler og Kultur Vesterbro

OR har talt med Jesper Peter Jensen, Kulturarvstyrelsen, der synes, at det er en dårlig idé med glasgulv
da det vil blive meget ridset. Jesper Peter Jensen anbefaler trægulv. Tegning af gulvet skal præsenteres
for Jesper Peter Jensen med henblik på godkendelse før arbejdet påbegyndes.
Kultur Vesterbro arbejder stadig med udbudsmaterialet i forbindelse med istandsættelse af deres
lokaler i bygning 66. OR afventer stadig afklaring i forhold til adgangsforhold til toilet i modul 6
OR undersøger hos SLA/SLAK om bestyrelsen skal være til stede, når foreningens lokaler er i brug.
OR taler med Erling Hagemann om eventuel anvendelse af Kultur Vesterbros lokalnet.
OR og BD har talt med Michael Lodberg Olsen om at rådgivningen eventuelt kan leje sig ind i
foreningens kontor 3 aftener om ugen. Afventer tilbagemelding fra Michael.
3. Udgivelser

Der skal udarbejdes en ny præsentationspjece. CK og FC står for udkast 2. marts 2009.
Kompendier behandles næste møde, hvor CK er tilstede.
4. Arrangementer

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.
Hanne Fabritius vil gerne holde foredrag om sin bog om Istedgade; men mod betaling.
FC har talt med Paul-Erik Lind, Sydvest Lokaltv som gerne vil komme og fortælle om Industrihavnen
på en af vores foredragsaftener.
Man diskuterede om det måske var en mulighed at tilbyde lokalhistoriske byvandringer til andre
foreninger, klubber og lignende. Dette drøftes på næste møde, hvor CK er til stede.
5. Arkivudvalget og SLAK

OR rykker for at foreningens hjemmesideadresse bliver rettet på SLAK’s hjemmeside.
Vores ansøgning om tilskud til 2009 er behandlet i Arkivudvalget. Arkivudvalget indstiller til KFU at,
af de 56.200 kr. vi har ansøgt om, får vi 48.200 kr. Det betyder at vi ikke får dækket medlemsaktiviteter og at vi kun har 10.000 kr. til ’Opbevaring af arkivalier’.
SLAK holder bestyrelsesmøde på Vesterbro den 17. februar 2009.
6. Eventuelt

Der arbejdes på, at der bliver holdt jubilæumsfest den 13. marts i Caféen.
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