Vesterbro Lokalhistoriske Forening og Arkiv
Bestyrelsesmøde 7. februar 2011, kl. 19.30 på kontoret
Til stede:

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

Afbud:

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

1. Meddelelser

Vi har modtaget et julekort fra Holger Danske, altså flyttefirmaet fra sommerens begivenheder.
Selskabet for Københavns Historie holdt reception i anledning af sit 75 års jubilæum d. 6/12 2010.
Det foregik i festsalen på Københavns Rådhus. Soldater 16hundrede tallets uniformer, festtale ved Fr.
Pernille Stensgaard og et overdådigt traktement. OR og FC nød det hele sammen med et hundredtalligt
opbud af medlemmer.
Under mere beskedne former spiste BE, CK, KA og FC julefrokost i ”Klubben” på Enghavevej d.
21/12.
2. Økonomi og Kulturanstalten

OR og FC deltog i et møde på Rådhuset om en nyindført udbetalingsform af midler samt
regnskabsaflæggelse.
Vi har fået de ansøgte 40,000 kr. + et tilskud på 2,000 kr. til en printer men ikke de 3,000 kr. til
medlemsmøder.
Vi afventer BD´s regnskabsoversigt i forbindelse med Generalforsamlingen.
3. Udgivelser

CK og FC har udarbejdet et forslag til Metroplanen om genoprettelse af Enghave Plads. Det er
vedtaget, at sende den til Teknik & Miljøborgmester Bo Asmus Kjeldgaard samt til Lokaludvalget.
Der er solgt 4 stk. af hæfte 9a og 1stk. af nr. 9. Pligtafleveringer har fundet sted.
Historien om Vesterport er under færdiggørelse og vil snart blive sendt til gennemsyn og forhåbentlig
godkendelse hos forfatteren, Michael Bjørn Hansen, med henblik på udgivelse. B-JT. foreslog at
midler hertil søges i fonde bl.a. hos Merkur Bank, Nordea samt i Lokaludvalget. Om” print on
demand” trykning foreslog B-JT, at vi forhører os hos bla. Villo Sigurdssson ( Forlagsejer).
Der er intet nyt mht. skriverier i Vesterbro Bladet. B-JT har en ide om, at fabrikere et antal artikler,
som bladet kan ligge inde med til brug ved stofmangel!
4. Arrangementer

Nytårskuren blev aflyst.
Medlemsmødet med Tine Willers aflystes ligeledes, men gennemføres i stedet d. 28/2. 2011.
Generalforsamlingen d. 9/3 2011 skal annonceres rettidigt det vil sige 14 dage før i Lokalavisen og
ligeledes forkyndes medlemmerne skriftligt.(Mødet er sat til kl.18.00. med efterfølgende spisning)
B-JT. deltager ikke pga. arbejde, men kommer enten selv eller ved kollega med maden (gule ærter).
Indbydelser skrives og aftale om køkken med Mette Høxbro laves.
Alle stiller op til genvalg. Bente Juhl-Thomsen foreslås som dirigent og FC som referent.
Til medlemsmødet den 2/5 forsøger vi at få den lokale Apoteker til at fortælle om sit virke og til den
30/5 henter vi forhåbentlig journalist A.P. Mathiassen til at berette om Svend Thevis og hans tid på
Vesterbro.
Endelig vil vi forsøge at få en vesterbrodreng, senere ambassadør, til at fortælle om sine oplevelser.
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5. Arkivudvalget og SLAK

I SLAK mødet den 22/2 deltager vi ikke.
CK, OR, og FC deltog i et møde på Hellerup gymnasium om Maltex databaseregistrering.
OR forklarede om vores arkiv og dets alfabetiske orden.
6. Eventuelt

Inventarliste er opdateret, desværre er et videokamera stjålet under et indbrud.
Vi skal have opdateret vores hjemmeside med hensyn til links og have en side til de spørgsmål og
svar, som er stillet til foreningen enten pr. brev eller mail samt en opsummering af vore tidligere
medlemsmøder.
De fremmødte medlemmer af bestyrelsen underskrev omsider fremlejeaftalen med kommunen som
medkontrahent.
CK holder foredrag om Folmer Bendsen i Brøns hallen, Frederiksberg Have ved Runddelen den 10/5
2011 kl. 19.30.
Næste bestyrelsesmøde er 17/2 2011 på kontoret.
Referent FC.

