Vesterbro Lokalhistoriske Forening og Arkiv
…Kulturstaldene
Bestyrelsesmøde 26. april 2010, kl. 19.30 på kontoret
Til stede:

Ole Rindtoft (OR) , Christian Kirkeby (CK), Ole Taagely (OT), Britta Ekberg (BE), Keld
Anthony (KA), Birthe Demskov (BD) og Frantz Christensen (FC)

Afbud:

Niels Vestergaard (NV), og Børge Juhl-Thomsen (BJ-T)

Konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig således: Formand Ole Rindtoft, Næstformand Christian Kirkeby,
Kasserer Birthe Demskov, Sekretær Frantz Christensen, Aktivitetsudvalg Ole Taagely og Keld
Anthony.
Suppleanter: Britta Ekberg, Keld Anthony.
1. Meddelelser

Gruppen bag ” Ode til Kastanien ” vil opsøge os i vores besøgstid mandag d.3/5.10 kl.19.00. De vil
fortælle om et bog-projekt og om, hvorfor de vil have os til at deltage i dette. Det handler alt sammen
om Enghave Plads og dens fremtid.
Andelslandsbyen Nyvang har sendt en folder, der vil lokke til besøg i dette historiske oplevelsescenter
– rejsen til oldemors tid kalder de tiden fra 1870 til1050. Stedet ligger i nærheden af Odense. Entre
95,00 kr.
(CK´s) skitsetegninger af en legeplads mellem Dannebrosgade og Westend har betaget Ulla
Rasmussen i en sådan grad, at hun har kontaktet (CR) med henblik på at fortælle om sin tid på
Vesterbro.
(CK) har modtaget en e-mail fra en person, der vil overdrage forskellige sager til foreningen. Vi har
forgæves forsøgt at kontakte ham, men prøver igen.
2. Lokaler og Kulturanstalten

Angående flytningen til de nye lokaler, som desværre ikke er de samme som oprindeligt var sat i
udsigt, understreger (OR) at – det sker under protest – men ændringer kan ske hen ad vejen! Huslejen
er som nu 3.000,00 kr. pr. måned.
(BD) er utilfreds med at kælderrummene ikke er umiddelbart offentlig tilgængelige. Meningen må
være, at arkivet skal registreres og være offentligt tilgængeligt.
(BE) synes at vi alle skal bese faciliteterne i samlet flok, og det gør vi så torsdag d.6/5 kl.9,00 hvor vi
mødes i Caféen.
Der er diskussion om nøgler, adgangsforhold og det interne alarmsystem. Endvidere om
flytningsproceduren - hvad skal først o.s.v.
(OR) indhenter tilbud på flytningen.
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

(CK) har fremsendt kompendium nr. 8. - Sanering. Byfornyelsens historie på Vesterbro fra 1950-80 –
de forskellige holdninger - som e-mail. (CK) er ked af at visse medlemmer ikke har fået læst
kompendiet, derfor drøfter vi skriftet ved næste møde. (CK) er endvidere i gang med bl.a. en
beskrivelse af Skydebanehavens historie.
Skriftlig tilladelse indhentes fra Michael B Hansen vedr. Vesterport kompendiet.
Filen til foreningsfolderen rettes og sendes til (BD).

Vesterbro Lokalhistoriske Forening og Arkiv
…Kulturstaldene
4. Arrangementer

Ideer til medlemsmøder skal afleveres til Aktivitetsudvalget, der består af Ole Taagely og Keld
Anthony - d.31/5 – 31/8 – 27/9 – 25/10. (BD) skal have besked henholdsvis uge 32 – 36 – 40.
OT mener, andre temaer end lige Vesterbroske gerne må nyde fremme i forbindelse med
medlemsmøderne.
5. Arkivudvalget og SLAK

SLAK afholder generalforsamling den 27. april i Bryggens Kulturhus kl. 19.30. Den nye Stadsarkivar
kommer og hilser på. (OR) og (CK) vil deltage.
6. Eventuelt

En projektor skal indkøbes snarest!
(OT) fik en præsentationsrunde af de tilstedeværende og fortalte derpå om sig selv.
Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 17/5 kl. 19.30 på kontoret.
Referent.(FC).

