Vesterbro Lokalhistoriske Forening og Arkiv
Bestyrelsesmøde 6. september 2010, kl. 19.00 på kontoret
Til stede:

Keld Anthony (KA), Ole Rindtoft (OR) og Frantz Christensen (FC)

Afbud:

Christian Kirkeby (CK), Ole Taagely (OT), Niels Vestergaard (NV), Birthe Demskov (BD),
Børge Juhl-Thomsen (BJ-T) og Britta Ekberg (BE)

1. Meddelelser

Ole Taagely er trådt ud af bestyrelsen og ønsker som medlem alt godt i fremtiden.
Erling Hagemann er gået på pension fra kulturanstalten og takkede for tiden der gik ved en velbesøgt
reception.
Efter medlemsmødet om ’Ode til kastanjen’ meldte Gunnar Brunn sig ind i Vesterbro Lokalhistoriske
Forening.
Opdateringen af hjemmesiden efterlyses. Det drejer sig om adresser, referater og dato på
arrangementer.
Kulturstationen (Vanløse Kulturhus ) holder 25 års jubilæum d. 11/9.10 kl. 14-17.
Michael Lodberg Olsen har overfor Keld Anthony (KA) foreslået, at der skrives en bog/redegørelse
om narkoen på Vesterbro, eventuelt i samarbejde med Vesterbro Lokalhistoriske Forening.
2. Økonomi og Kulturanstalten

I forbindelse med møder omkring et videns- og læringscenter i Kulturanstalten deltager (KA), (OR),
og (FC).
Den tidsbegrænsede fremlejeaftale er på plads og tages op på næste møde.
Bevillingen af penge til foreningen foretages fremover således, at Kommunens Fritidsforvaltning
sætter normerne, hvorefter pengene bliver tildelt af Københavns Museum og Stadsarkivet. For
ansøgning vedrørende budget 2011 er sidste dato d. 1/10.10.
Vores tidligere område i den Brune Kødby er ryddet bortset fra et stort tv og 1stk køleskab!
3. Udgivelser

Ordet ’kompendium’ i udgivelsessammenhæng foreslås erstattet af Lokalhistoriske skrifter fordelt på
hæfter med indholdsangivelse og nr.
4. Arrangementer

Tirsdag d. 21/9 kl.19.00 er der ekstraordinært møde med ” Søren Betjent ”.
Mandag d. 27/9 kl. 19.00. er der møde om narkoens historie på Vesterbro med Michael Lodberg Olsen
og hr. Rud.
5. Arkivudvalget og SLAK

Den 21/11.10 kl. 13.00 afholdes et møde på Hellerup Gymnasium. Udover opdatering af Maltex er
der jura om ophavsret og udgivelse af skrifter og bøger på programmet.
Vi har endnu engang klaget over den manglende opdatering af SLAK´s hjemmeside mht. til link til
vores forenings hjemmeside. Denne utilfredshed deles af flere foreninger. Emnet tages op og afgøres
ved næste SLAK møde, der finder sted d. 9/11.10 hos Vesterbro Lokalhistoriske Forening og Arkiv i
Kulturanstalten.
6. Eventuelt

Det konstateres at fremmøde til bestyrelsesmøderne er for ringe!
Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 4/10. kl. 19.30 på kontoret i Kulturanstalten.
Referent FC

