Vesterbro Lokalhistoriske Forening og Arkiv
…Kulturstaldene
Bestyrelsesmøde 2. marts 2009, kl. 19.30 på kontoret
Til stede:

Britta Ekberg (BE), Ole Rindtoft (OR), Frantz Christensen (FC) og Børge Juhl-Thomsen (BJT)

Afbud:

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

1. Meddelelser

Ny træffetid. Ændres fra første tirsdag til første mandag i måneden.
2. Lokaler og Kultur Vesterbro

Aftalen med Retshjælpen er på plads.
Arbejde med støjisolering af Husets Teater’s værksted, som ligger op til Warehouse 9 og vores lokale
i bygning 66. Arbejdet udføres og betales af Københavns Ejendomme.
Tilbud vedrørende gulv. Glasgulv vil koste ca. 625.000 kr. og trægulv ca. 73.000 kr..
3. Udgivelser

Der vil foreligge fire færdige kompendier til generalforsamlingen.
Odense Biblioteks boghandel har bestilt kompendierne ’Fra byporten til Baggehuset’ og ’Min
barndom i Istedgade’. Christian skal sørge for at få pengene hjem, inden kompendierne sendes. Vi kan
ikke sende elektroniske fakturaer.
Der skal udarbejdes en ny præsentationspjece. CK og FC står for udkast 2. marts 2009. Venter til
første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
4. Arrangementer

11/3: Generalforsamling og foreningens 10 års jubilæum – Jubilæumsarrangementet er aflyst.
30/3: Winnie fra Fredys Bar fortæller om Vesterbro
27/04: Christian Kirkeby om sin nyeste bog: Folmer Bendtsen – en maler i Nordvest. Arrangementet
afholdes eventuelt i Humleby.
Der arbejdes med at afholde en sommerfrokost, i stedet for det aflyste jubilæumsarrangement.
Foreningen tilbyder lokalhistoriske byvandringer ved CK til foreninger, klubber og lignende.
Eventuelle indtægter tilfalder foreningen. Der skal arbejdes videre med konceptet.
5. Arkivudvalget og SLAK

Ole orienterede om SLAK’s bestyrelsesmøde på Vesterbro den 17. februar 2009.
SLAK’s generalforsamling afholdes 28. april 2009 på Bryggen.
Stadsarkivet har inviteret til uformel drøftelse om et ’Digitalt formidlingsprojekt’ den 11/3-2009. På
grund af generalforsamlingen kan vi ikke deltage.
Vi har modtaget invitation til Stadsarkivar Henrik Gautiers afskedsreception fredag den 20. marts
2009 kl. 13-15.
6. Eventuelt

FC sørger for skilte til kontoret, bygning 66 og en henvisning til medlemsmøder.
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Ole Rindtoft (ref)

