Vesterbro Lokalhistoriske Forening og Arkiv
…Kulturstaldene
Bestyrelsesmøde 23. marts 2009, kl. 19.30 på kontoret
Til stede:

Britta Ekberg (BE), Ole Rindtoft (OR), Frantz Christensen (FC), Anni Brinklöv Jensen (ABJ),
Niels Vestergaard (NV), Birthe Demskov (BD), Keld Anthony (KA) og Børge Juhl-Thomsen
(BJ-T)

Afbud:

Christian Kirkeby (CK)

Konstituering: Til formand valgtes Ole Rindtoft, næstformand: Christian Kirkeby, kasserer: Birthe
Demskov, sekretær: Frantz Christensen. Medlemmer: Anni Brinklöv Jensen og Niels Vestergaard.
Suppleanter: Britta Ekberg og Keld Anthony.
1. Meddelelser

Ingen.
2. Lokaler og Kultur Vesterbro

OR afventer arkitekt Sten Rasmussens overslag over den samlede sum ved en helhedsløsning. BD
ville vide om vand og toiletforhold kunne løses i forbindelse med lokale 6. OR mente at rindende vand
kunne etableres, ikke toilet. Det hele må løses når overslaget foreligger.
Det ligger også fast, at refusion og fast åremålsleje ikke kan garanteres. Dette sammen med uvished
omkring forsikring og byggepladsforhold besværliggør finansieringen. Af den gruppe – Jan Manfeld,
BD og OR, der påtog sig, at undersøge det økonomiske, er OR ene tilbage. Det oplystes, at
istandsættelsen af den øvrige del af bygningen er i gang; og at vi har råd til en container til
arkivmaterialet, når og hvis projektet kommer i gang (vi har en bevilling fra Arkivudvalget på kr.
10.000, der skal anvendes i 2009).
3. Udgivelser

Fire kompendier er parate til salg.
Det blev besluttet at kontakte biblioteket og Vesterbro-bladet med henblik på synlighed og omtale.
4. Arrangementer

BT har forsøgt, at få Winnie fra Freddies bar til at fortælle om godtfolk fra Vesterbro men forgæves.
Hun ville absolut ikke, men KA låner vores båndoptager til et interview med hende og flere andre.
27/4: CK holder sit foredrag om Folmer Bendtsen. Tid og sted aftales senere.
Maj, juni og juli ligger stille. I efteråret kommer Michael Lodberg Olsen, fra foreningen Dugnad for at
fortælle om misbrug og fixerum: D. 26. Oktober. 2009. kl. 19.00. Sted; herom senere.
August og september er åbne, men følgende undersøges: Yrsa; som kan berette om institutioner på
Vesterbro i forgangen tid. Vesterbro Ungdomsgård, Settlementet, quiz med præmier, Svendsgade
politistation og hvad der foregår dér, et foredrag om Sydhavnen samt den Hvide Kødbys 75 års
jubilæum.
Små udstillinger om Vesterbro på bibliotek, i kirkerne og i borgerservice lokalerne (BE, BT, FC ).
Vores 10 års jubilæum fastsættes nærmere, 18. september hvis muligt. BJ forestår et udvalg.
5. Arkivudvalget og SLAK

Foreningen deltager ikke i Stadsarkivets indsamling, men OR deltager som observatør ved
Stadsarkivets møde onsdag den 13. maj på Kbh’s Rådhus.
OR vil spørge til kontingentforhøjelsen ved næste møde i SLAK’s bestyrelse samt om hvorvidt
arkiveringssystemet ( Maltex ) virker. OR deltager ligeledes sammen med CK i SLAKs
generalforsamling den 28. april 2009 i kirken på Bryggen.
6. Eventuelt

Loftet over lokale 5 kom på tale, også at det ikke længere er omfattet af lejeaftalen. BT og BE havde
ikke hørt om denne ændring. BT mente, at med denne situation kæntrede projektet. NV indskød, at det
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nok kunne gå alligevel. BT sagde, at lokale 5 nu blev reduceret til et udstillingslokale uden plads til
arkivalier, at alt måtte omtænkes. Hvorledes skulle man søge om midler på dette grundlag?
Næste møde onsdag den 22. april 2009 kl. 19:30 på kontoret.
Referent. FC

