Vesterbro Lokalhistoriske Forening og Arkiv
Bestyrelsesmøde 16. august 2010, kl. 19.30 på kontoret
Til stede:

Christian Kirkeby (CK), Ole Taagely (OT), Keld Anthony (KA), Ole Rindtoft (OR), Børge
Juhl-Thomsen (BJ-T) og Frantz Christensen (FC)

Afbud:

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

1. Meddelelser

Fornyelsen af vort CVR nr. er gennemført, herudover skal foreningens nye adresse indsættes i alle de
dokumenter vi benytter; hjemmeside, breve o.s.v.
Møde om et Videnscenter afholdes i Kulturanstalten Lyrskovgade 4, tirsdag d. 7/9 2010 kl. 17:30.
(OR) og (FC) og andre interesserede deltager.
2. Økonomi og Kulturanstalten

Kultur og Fritidsudvalget har ikke længere noget at gøre med foreningens bevilling af penge. Det
vides ikke hvem, hvem der træder i stedet. Det foreslås, at vi tager sagen op i SLAK.
Ændringerne i aftalen med Københavns Kommune vedrørende foreningens nye lokaler, som vi har
lovning på, ser vi gerne på skrift snarest!
(KA) mener at de 2 flasker vin, vi plejer at overrække en foredragsholder efter endt dåd, må være en
tilstrækkelig erkendtlighed for en ulønnet indsats. Heri er (BJ-T) enig, men (OT) ser et problem, hvis
foredragsholderen er i (stald). (BJ-T): Hvis vi vil give noget ekstra må det være en bestyrelsesbeslutning. (OT) er ikke enig, vil have et maksimumsbeløb - til forhandling. (BJ-T): Vi hører
vedkommendes pris og tager herefter stilling. Enighed herom.
(BJ-T) er aftager af alt overskydende fra bygning 66 når bestyrelsen på søndag d. 22/8.2010 kl. 10:00
mødes for at skille skidt fra kanel.
3. Udgivelser

Michael Bjørn Hansen har givet skriftlig tilladelse til en fornyet og gennemskrevet udgave af
kompendiet ” Vesterport”.
Samtidigt har (CK) fået Hr. Ove Carlsens velsignelse til at udgive kompendium nr.8 med de af ham
forfattede afsnit.
(OR) kunne tænke sig en uddybende beretning om mindetavlerne for de faldne på Vesterbro under
besættelsen, om menneskerne bag navnene.
Kompendium nr. 8 fremsendes til bibliotek med videre og forsøges gjort til genstand for større
opmærksomhed blandt andet ved henvendelse til pressen – VesterbroBladet.
4. Arrangementer

Der er medlemsmøde d. 30/8.2010 vil(KA) kontakte foredragsholderen Søren Betjent.
Medlemsmødet d. 27/9 er tænkt som et foredrag om narkotika ved Michael Lodberg Olsen og en
repræsentant for det lokale politi.
Til medlemsmødet d. 25/10 har man et foredrag om Svend Thevis i tankerne. Honorar kan komme på
tale.
I januar 2011 er tanken, at holde et møde om prostitution og eventuelt kontakte ”Reden” herom.
En anden ide er at se fremad. Hvad tænker ungdommen om Vesterbro og fremtiden?
(CK) opsumerer: Vær opmærksom på Robert Olsen – mændenes hjem – som deltager i narkosagen og
Doris Otzen versus Dugnad og andre om prostitution og dens lovliggørelse. Vedrørende skriveri om
besættelsen: kontakt 4de maj initiativet. Hvad angår ungdom og fremtid; de unge ”afskyr”
byfornyelsen, som de ikke kender noget til.

Vesterbro Lokalhistoriske Forening og Arkiv
(BJ-T) giver de unge ret. Hvor skulle de vide det fra?
Udvalget (OT) og (KA) arbejder videre med deres forslag.
(OR) foreslår at der gives en plads på vores hjemmeside til besvarelserne af de spørgsmål, der er stillet
foreningen, gennem de e-mails vi modtager.
(BJ-T) hylder hjemmesiden som kontakt til de spørgelystne ude omkring.
(CK) Om VesterbroBladet og anden offentlig synliggørelse venter vi til efteråret.
5. Arkivudvalget og SLAK

SLAK holder møde d. 21/8.2010. (OR) deltager og vil spørge om, hvornår budgetter og
pengetilskudsændringer bliver offentliggjorte.
6. Eventuelt

Annie Brinløv spørger om nøglerne til det gamle kontor. De bliver afleveret søndag d. 22/8 2010, når
vi mødes kl. 10:00.
Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 6/9 kl. 19.30 på kontoret.
Efterfølgende bestyrelsesmøder:
4/10 2010 kl. 19:30.
8/11 2010 kl. 19:30.
Referent FC.

