Vesterbro Lokalhistoriske Forening og Arkiv
…Kulturstaldene
Bestyrelsesmøde 10. august 2009, kl. 19.30 på kontoret
Til stede:

Ole Rindtoft (OR) Anni Brinklöv Jensen (ABJ), Christian Kirkeby (CK), Børge JuhlThomsen (BJ-T) og Frantz Christensen (FC)

Afbud:

Britta Ekberg (BE), Niels Vestergaard (NV), Birthe Demskov (BD) og Keld Anthony (KA)

1. Meddelelser

Maria Kirken fyldte 100 år, vi har i den anledning modtaget en bog om dens virke.
CK og BD har deltaget i et møde om en ny bydelsplan for Vesterbro.
I anledning af Jørgen Kunstmanns 70 års fødselsdag gav gæsterne ham både vin og eddike!
Nej til medlemskab af TV Vesterbro jævnfør en generalforsamlingsbeslutning.
Modtaget fra kommunen i hæfteform et oplæg til byrumsforbedringer.
Indbydelse fra kommunen om deltagelse i en logo konkurrence vedr. Baunehøjbadet.
2. Lokaler og Kultur Vesterbro

Ansøgning om penge sendes Kultur og Fritidsforvaltningen samt Nordea, A. P. Møller og Hustrus
Fond, Velux Fonden med flere.
Retshjælpen ( bruger af kontoret p.t.) har sjusket med nøglerne. Formanden tar`en kammeratlig
samtale med de ansvarlige.
3. Udgivelser

Pressemeddelelse er sendt af OR om udgivelsen af kompendierne 2a. og 3.
Der er solgt 43 kompendier, flest ” Fra Byport til Bakkehus” - 10 stk. Mest efterspurgte er de
sammenhængende historier modsat levnedsbeskrivelserne. 5 forskellige er afleveret til Vesterbro
Bibliotek, 8 er solgt til Rådhusbiblioteket.
En folder om Vesterbro Lokalhistoriske Forening og Arkiv er i færdiggørelsesstadiet.
Kvartervandringsfolderen lægges på hjemmesiden med en omtale og til fri downloadning. Endvidere
er opdateringen af kompendierne til hjemmesiderne sendt til BD.
4. Arrangementer

Der er 10 års jubilæumsfest fredag d. 8 september kl. 19.00 på Onkel Dannys Plads. BJ-T indleder og
disker herefter op. Underholdning med quiz og konkurrencer. Tilmelding senest 4. september.
Mandag den 31. august har vi medlemsmøde, hvor Kai Michelsen fra Vesterbro Lokal TV fortæller
om samarbejde vedrørende lokalhistorie. Det offentliggøres i Vesterbro Bladet ved OR.
Mandag d. 28 September taler CK om maleren Folmer Bendtsen.
Det månedlige medlemsmøde afholdes ikke i februar på grund af generalforsamlingen i marts, men
ellers i januar, marts, april og maj.
5. Arkivudvalget og SLAK

Fra Stadsarkivet er ankommet en skrivelse om holdbarheden af elektroniske medier.
Der hersker en del uklarhed om vores samarbejde med Stadsarkivet; et projekt der handler om en
indsamling af ” byhistorier”. BJ-T efterlyser en redegørelse af handlingsforløbet.
6. Eventuelt

Frantz har fået lov til at låne en Scanner.
Referater sendes fra referent til bestyrelses medlemmer.
BD bedes udarbejde en manual, således at hjemmesiden også kan opdateres på kontoret.

Vesterbro Lokalhistoriske Forening og Arkiv
…Kulturstaldene
Næste møde mandag den 7. september 2009 kl. 19:30 på kontoret.
Referent. FC

