Vesterbro Lokalhistoriske Forening og Arkiv
Bestyrelsesmøde 4. oktober 2010, kl. 19.30 på kontoret
Til stede:

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

Afbud:

Keld Anthony (KA), Niels Vestergaard (NV), Birthe Demskov (BD) , Børge Juhl-Thomsen
(BJ-T) og Britta Ekberg (BE)

1. Meddelelser

Projektor ønskes indkøbt ved Jan og Birthe, som de mest kompetente i det elektroniske.
Der mangler kun 25 af de cirka 250 flyttekassers udpakning.
I forbindelse med eventuel refusion af udgiften til elmåler i bygning 66 arbejdes der på sagen (OR)
2. Økonomi og Kulturanstalten

Huslejen stiger 3 % i 2011 således at den vil beløbe sig til 3090,- pr måned.
Budgettet for 2011 er indsendt til KKF, herunder ønsket om en laserprinter.
Der opsættes et andet og tydeligere skilt på kontordøren.
3. Udgivelser

Der arbejdes på følgende historiske skrifter:
Enghave plads & Park, VesterbroTorv og Skydebanehaven samt Rysenstenkvarteret og Halmtorvet.
På længere sigt: mindetavler for historiske personer på Vesterbro, cafeer og restauranter.
I tankerne er også Vesterbros kirker, biografer, skulpturer og narkoen på Vesterbro.
4. Arrangementer

Medlemsmøderne i 2011 er sat til:
28/2, 9/3 (Generalfors.), 28/3, 2/5, 30/5, 26/9, 31/10, 28/11 og der er booket ind.
Kulturanstalten er meget interesseret i at opdatere vores arrangementer på sin hjemmeside, blot skal
der adviseres i god tid.
25/10 kommer Bo Schiøler og taler om sit virke i forbindelse med Vesterbro Ungdomsgård.
Angående 29/11. Udvalget arbejder med forskelligt.
Som eventuelle emner til medlemsmøder overvejer vi et foredrag om vejnavnene her på Vesterbro og
Enghave Plads. Ligeledes mangler vi et besøg i Vestre Fængselskirke.
5. Arkivudvalget og SLAK

SLAK holder møde på Hellerup Gymnasium 21/11 2010. (OR, CK og FC) vil deltage.
6. Eventuelt

Ajourføring af inventarliste og reminder om bestyrelsesmøder.
Endelig vil vi prøve at få en aftale med Vesterbro Bladet om at bringe uddrag af kompendierne i
forbindelse med en reklame for Foreningen. (CK og FC) kontakter Anja Berth.
Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 8/11 kl. 19.30 på kontoret.
Efterfølgende bestyrelsesmøder:
7/2 2011 kl. 19:30.
Referent FC.

