Vesterbro Lokalhistoriske
Forening og Arkiv
Bestyrelsesmøde mandag d.29/8.2011. Kontoret i Kulturanstalten.
Tilstede: Ole Rindtoft(OR), Frantz Christensen(FC), Henning Hansen Lund(HHL), Jørgen
Kunstmann(JK). Christian Kirkeby(CK)

Afbud: Børge Juhl-Thomsen(B-JTH), Niels Vestergaard(NV), Kai Mikkelsen(KM), Keld Anthony(KA)

Dagsorden: 1. Godkendelse af referat. 2. Meddelelser. 3. Kulturanstalt/Økonomi.
4. Udgivelser. 5. Arrangementer. 6. SLAK/arkiv. 7. Eventuelt/næste møde.
1. Godkendelse af referat: Godkendt.

2. Meddelelser. Et skybrud blev skyld i oversvømmelse af vort arkiv i kælderen. Hen ved
10. m papir, 6.m gamle aviser og 5.m videokassetter gik tabt.
Gulvet skal derfor snarest affugtes og rengøres.
I et møde i arkivudvalget foreslog OR en fælles forsikringsordning for lokalforeningerne.
Vesterbro Bladet har bragt en artikel om vores forening med fotos af formand, næstformand
og sekretær…
Der er afgivet bestillinger på 9 Skriftserier.
3. Kulturanstalt/Økonomi. Der er bestilt en ny lejeaftale, som vil fortælle os huslejen for
2012.
Den bevilligede laserprinter er indkøbt.
JK: der er ca. 15.000,00 tilbage på kontoen d. 31/12. 2011.
4. Udgivelser. CK holder pause i udgivelserne.
OR taler med Jørgen Melskens ang. Udg. Af ”Vesterport.
På bedding er skrifterne: Rysensteenskvarteret, Skydebanen og dens naboer samt
Mindetavler på Vesterbro.
5. Arrangementer. Medlemsmøder 26/9. Apotekeren. 31/10. Voldfrom (om Humleby),
Anders Peter Mathiasen (om Svend Thevis), eller Peter Helmer (om den Sønderjyske
histories forbindelse til vor bydels gadenavne derfra). 28/11. Kirken i Vestre Fængsel.
OR booker lokaler til foråret 2012.
JK foreslår, at vi arrangerer slentreture på Vesterbro.
6. SLAK/arkiv. OR er suppl. i SLAK og Lokalarkivudvalget. Han vil skaffe referater fra
møderne.
Der er møde om Maltex d. 20/11.2011. OR, CK og FC vil deltage, men alle kan melde sig
til.

7. Eventuelt/næste møde. Lokaludvalget og Områdefornyelsen sandsynligvis ind i
Kulturanstalten i Lyrskovgade ved årsskiftet.
Der har været en del snak om Ølfolket og deres gøren og laden. De trænger tilsyneladende
til ordentlige toiletforhold samt lektioner i ikke at genere deres omgivelser.
Vi har fået en forespørgsel om referater ang. Andelsforeninger, som vi måske har i vort
arkiv og som vi kan bistå med hjælp osv. Vi afventer deres besøg.
Arkivet skal sorteres her i efteråret, og vi forventer en stor deltagelse.
CK holder foredrag om kunstneren Astrid Noac i Rådmandsgade 34. onsdag d. 8/9. 2011.
kl.19.00.
Næste best. møde. Onsdag d. 5/10.2011. kl.19.00. og mandag d. 7/11.2011. kl. 19.00. begge
gange på kontoret.
Der arbejdes med en dato på julefrokosten til decembers begyndelse!
Ref. FC.

