Vesterbro Lokalhistoriske Forening og Arkiv
Bestyrelsesmøde 26. april 2011, kl. 18.30 på kontoret
Til stede:

Ole Rindtoft (OR), Christian Kirkeby (CK), Keld Anthony (KA), Henning Hansen
Lund(HHL) og Frantz Christensen (FC)

Afbud:

Jørgen Kunstmann(JK), Kai Mikkelsen(KM), Børge Juhl-Thomsen (BJ-T) og Niels
Vestergaard (NV)

1. Meddelelser

Grethe Madsen (Magda) er afgået ved døden på Hvidovre hospital. Bisættelsen finder sted fra
Hvidovre kapel d. 28/4 kl. 11.00. Herefter er der sammenkomst i Jyttes ”Chicken Grill” på
Halmtorvet.
Britta Ekberg arrangerer blomster fra vores forening.
2. Økonomi og Kulturanstalten

På årsmødet i kulturanstalten blev Ole Rindtoft genvalgt som formand for brugerbestyrelsen.
3. Udgivelser

Michael Bjørn Hansen kigger vores forslag til udgivelsen af hans bog ”Vesterport” igennem i påsken.
Vi skal også se om der kan indgås samarbejde med Jørgen Melskens trykkeri i Sundby mht. udgivelse.
Kontakte Vesterbros skoler om materiale fra vores arkiv til undervisning samt eventuelt foredrag om
lokalhistorie.
Skriftet om Enghave Plads & Park har fået sin endelige udformning med sider om Metro forpladsen,
området til øldrikkerne samt et indlæg af Marijke Zwaan om livet omkring pladsen i 1970 – 80. Alt
sammen med ISBN.nr. og pligtaflevering til bibliotekerne.
CK leverer fortræffelige klummer om lokalhistoriske emner til Vesterbro Bladet. CK vil forsøge at
bremse den ansvarshavende journalist lidt op, således at der bliver stof til en længere periode.
Redaktør Anja Berth på Vesterbrobladet skriver en artikel om Vesterbro Lokalhistoriske Forening.
4. Arrangementer

På medlemsmødet den 2/5 2011. taler Nickolaj Muldkjær om Folkets Hus og Vega.
Der afholdes ekstraordinær generalforsamling den 23/5 2011.
Den 30/5 2011 fortæller apoteker Kirsten Norman på medlemsmødet om sine forretninger og deres
historie.
Herudover ser vi på muligheden for at besøge kirken i Vestre fængsel (det lykkedes ikke sidst, det var
planlagt). Arrangementer omkring Himmelekspressen, Tivolis kongrescenter og det nye Rigsarkiv er
under overvejelse.
John Voldfrom vil gerne lave en tur på Vestre Kirkegård og et besøg omkring Humleby.
Peter Heller Lutzen ligger inde med et foredrag om Dansk Sønderjyllands politik.
Og CK fortæller den 10/5 2011om Folmer Bendsen i Brøndssalen kl. 19.00. Invitation sendes til
medlemmerne sammen med de øvrige indkaldelser.
5. Arkivudvalget og SLAK

På generalfors. i SLAK valgtes OR som suppleant.
CK minder om at bestyrelsen får kendskab til alle møder i de foreninger vi er medlem af, og at der på
SLAKs hjemmeside kan læses om afgrænsningerne af de forskellige lokalhistoriske foreningers
områder.

Vesterbro Lokalhistoriske Forening og Arkiv
Indmeldelse i Vesterbro Lokal TVs forening – 200 kr. årligt - blev besluttet samt en undersøgelse af
prisen på medlemskab af SLA. (sammenslutningen af lokalarkiver).
Selskabet for Københavns Historie indbyder til foredrag: Kampen om magten i 1700-tallets
københavnske gader.
Foredrag ved Ulrik Langen, onsdag den 11. maj 2011 kl. 17, i Københavns Museum (tidligere
Københavns Bymuseum), Vesterbrogade 59, København V.
6. Eventuelt

CK holder foredrag om billedhuggeren Astrid Noack. Emnet er; baggårdsmiljø.
Kompetente medlemmer vil bevæge Britta Ekberg til at oprette en scrapbog med artikler fra og om
foreningen.
Næste bestyrelsesmøde: 29/8 2011 kl. 1930.
Medlemsmøder: 26/9 – 31/10 – 28/11. 2011. kl. 1900.
Referent FC.

