Vesterbro Lokalhistoriske Forening og Arkiv
…Kulturstaldene
Bestyrelsesmøde 22. februar 2010, kl. 19.30 på kontoret
Til stede:

Ole Rindtoft (OR) , Christian Kirkeby (CK), Birthe Demskov (BD) og Frantz Christensen
(FC)

Afbud:

Niels Vestergaard (NV), Anni Brinklöv Jensen (ABJ), Britta Ekberg (BE), Keld Anthony
(KA) og Børge Juhl-Thomsen (BJ-T)

1. Meddelelser

”Væggen” er Københavns Museums nyeste satsning, der placerer formidlingen af byen midt i
byrummet. (OR) og (FC) udforsker denne interessante nydannelse, som præsenteres i havesalen
Københavns Museum Torsdag d. 25/2. Kl. 16.00.
(CK)´s foredrag på Vesterbro bibliotek forløb udmærket.
Foreningen har modtaget oplysning om en webside benævnt : Politiregisterblade.dk. Det handler om
en digital version af Københavns Politis Registerblade fra 1890-1923, og vil særligt have interesse
vedr. slægtsforskning!
Bente Juhl-Thomsen har været så betænkelig at lade os tilflyde en artikel fra Kristelig Dagblad
omhandlende en kommende digitalisering af materiale fra alle vort lands lokalarkiver.
2. Lokaler og Kultur Vesterbro

Vi flytter til Lyrskovgade og til nye lokaler. Efter hensigten i april måned, men senest inden
sommerferien. Kontoret flyttes først, dernæst arkivalierne fra bygning 66. Der er i 2010 budgettet taget
højde for udgifterne ca. 50.000,00 kr. til denne flytning og indretning af nyt lokale.
3. Udgivelser

Foreningen har pr. e-mail fra en gruppe der kalder sig ”Odetilkastanjen” modtaget en opfordring om at
deltage i dels at give kastanjen på Enghave Plads en fornem afsked, dels en skriftlig beretning om
pladsens historie. (OR) mener endvidere, at en Marianne Sølve – butiksindehaver på Enghave Pladshar nogle planer om træets videre skæbne. (CK) og(FC) kontakter parterne.
Kompendiet om saneringen og byfornyelsen på Vesterbro er under forberedelse som nr. 8 i rækken.
(CK) kontakter snarest M. B. Hansen om godkendelse af udgivelsen af hans skrift om ”Vesterport”.
En bogudgivelse omfattende ca. 300 eksemplarer vil beløbe sig til omkring 30-40.000 kr. Penge dertil
skal søges hos Lokaludvalget, når bogen er klar.
(CK)`s regnskab med foreningen er på plads. (CK) er på et rene med kassereren (BD)`s
fremgangsmåde.
4. Arrangementer

Generalforsamlingen finder sted onsdag d. 17/3 2010 kl. 19.00. i Caféen Onkel Dannys Plads 1.
Formanden (OR) foreslår som dirigent: Bente Juhl-Thomsen og som referent Frantz Christensen.
Herudover efterlyses en revisorsuppleant.
Bestyrelsen har godkendt kasserens (BD)’s oplæg til budget 2010.
Som afslutning på generalforsamlingen serveres gule ærter med flæsk surt og sennep, øl og brændevin mod betaling.
(OR) vil sørge for offentliggørelse af arrangementet i VesterbroBladet.
(CK) foreslår begrebet arrangementer udvidet til at omfatte også foredrag af andet indhold end
egentlig lokalt f.eks. om Grundtvig. OR sætter sig imod et sådant tiltag.
(OR) foreslår at ”Sandra” gæster os ved medlemsmødet i april og vil tage kontakt med vedkommende.
Datoer på arrangementer i 2010, men afventende med indhold. Hvis der er nogen, der har ønsker/ideer
så kontakt OR:
26. april, 31. maj, 30. august, 27. september og 25. oktober.
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5. Arkivudvalget og SLAK

SLAK holder d. 24/4 i Karens Hus møde om budgetgodkendelse af lokalhistoriske foreninger. Hvem
der skal bevillige pengene afgøres senere.
SLAK afholder generalforsamling den 27. april i Bryggens Kulturhus kl. 19.30.
6. Eventuelt

(CK) foreslår, at de kompendier der relaterer til hinanden (Britta og Birgit) udgive som én bog. Herom
blev der enighed.
(CK) vil få en opdateret medlemsliste.
Reklame for vores udgivelser tager vi fat på i forbindelse med flytningen til Lyrskovgade.
Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 12/4 kl. 19.30 på kontoret.
Referent.(FC).

