Vesterbro Lokalhistoriske Forening og Arkiv
…Kulturstaldene
Bestyrelsesmøde 11. januar 2010, kl. 19.30 på kontoret
Til stede:

Ole Rindtoft (OR), Anni Brinklöv Jensen (ABJ), Birthe Demskov (BD), Niels Vestergaard
(NV) og Frantz Christensen (FC)

Afbud:

Britta Ekberg (BE), Keld Anthony (KA), Christian Kirkeby (CK) og Børge Juhl-Thomsen
(BJ-T)

1. Meddelelser

NV opretter en billedhjemmeside med fotos fra egne og andre tilgængelige arkiver med motiver fra
Vesterbro. Siden bliver tilgængelig i februar-marts måned, under navnet Vesterbrobilleder.dk.
OR og FC flytter film fra bygning 66 til kontoret til senere digitalisering.
OR godkendes som repræsentant for Vesterbro Lokalhistoriske Forening & Arkiv ved valget til
Vesterbro Lokaludvalg d. 2/2 2010.
2. Lokaler og Kultur Vesterbro

Loftet i bygningen Onkel Dannys Plads 1. er udlejet til Husets Teater med henblik på kostume
garderobe. Varmeinstallationens rørgennemføring hertil kommer til at gå gennem vores kontor.
OR orienterer sig om nye lokaler til vort arkiv hos Mette Høxbro, da det ikke er muligt at fremskaffe
midler til istandsættelse af lokalet i bygning 66.
3. Udgivelser

Kompendium nr. 7. findes egnet til salgshylden.
Det næste projekt - en udgivelse af et skrift om bygningen Vesterport - er udsat. Vi skal huske at få
den oprindelige forfatters skriftlige tilsagn til udgivelsen.
4. Arrangementer

Nytårskuren afholdes d. 25/1 kl. 19,00 i caféen. OR taler med BJ-T om mad og drikke.
ABJ finder en causør eller en anden underholder.
Datoer på arrangementer i 2010, men afventende med indhold. Hvis der er nogen, der har ønsker/ideer
så kontakt OR:
25. januar, 22. februar, 17. marts (generalforsamling), 26. april, 31. maj, 30. august, 27. september og
25. oktober.
5. Arkivudvalget og SLAK

Der afholdes møde d. 9/2 i Karenshus, samt i Københavns stadsarkiv d. 19/1. Her deltager OR og FC.
6. Eventuelt

Der er kommet en anmodning fra Ole og Lilian om passivt medlemskab. Der er enighed om at de kan
bibeholde deres medlemsnummer; men må orientere sig om foreningens aktiviteter på hjemmesiden.
BD melder tilbage til Ole og Lilian.
Møde omkring høringssvar i forbindelse med kultur og fritid/Lokaludvalg.
Næste bestyrelsesmøde mandag d. 8/2 kl. 19.30 på kontoret.
Referent FC

