Vesterbro Lokalhistoriske
Forening og Arkiv
Bestyrelsesmøde tirsdag d.5/10. 2011. Kontoret i Kulturanstalten.
Tilstede: Ole Rindtoft(OR), Frantz Christensen(FC), Henning Hansen Lund(HHL), Jørgen
Kunstmann(JK). Christian Kirkeby(CK), Keld Anthony(KA)

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

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 nyt medlem Hr. Pape har meldt sig.
Siegfried Jürgensen et kendt og skattet medlem af vores forening er afgået ved døden.
Vi ærer hans minde.
3. Kulturanstalt/Økonomi. Til Lokaludvalget, som skal flytte fra Valdemarsgade, er der
planer om overtagelse af vores kontor. OR kan med sin ene kasket på hovedet - som
medlem af lokaludvalget – godt se det nyttige i at fraflytte Demokratihuset (stor husleje).
Han har derfor foreslået at vi overtager det rimeligt store lokale 3, der så samtidigt kunne
fungere som arkiv. Vi har pt. fået afslag herpå, og har fået anvist nogle små kontorlokaler på
tagetagen, subsidiært et lokale på 3die sal, som ikke opfylder vores pladskrav. Dette har OR
med sin anden kasket på – formandskasketten for Lokalhistorisk Forening & Arkiv –
reageret imod på det bestemteste. Med sin tredje kasket på – som formand for
kulturanstaltens brugerbestyrelse – vil han derfor på det kommende best. møde påpege, at
Kulturanstalten må og skal stå til rådighed for kulturelle aktiviteter og ikke kun
administration.
JK spørger om, hvorfor flytte arkivet fra kælderen? Og hvorfor er Brugerbestyrelsen ikke
spurgt til råds af administrationen om de påtænkte ændringer?
OR svarer vedr. kælderen, at vi vil undgå flere ulykker i forbindelse med oversvømmelser.
Og vedr. de påtænkte lokaleændringer er det et af emnerne, der skal behandles i
Brugerbestyrelsesmødet.
JK kunne godt tænke sig, at huslejeregningen blev specificeret ud i leje af lokale samt
forbrug af el og varme! (OR taler med bogholderiet.)
JK efterlyser en opfordring til kontoindbetalere, således at han kan se, hvem der betaler og
for hvad. (FC)
Vi skal endvidere søge efter alvoren, når der ansøges om medlemskab, især når ansøgeren
ikke bor på Vesterbro, eller hvis medlemskab måtte anses for en betingelse for hjælp.
Kontoret tager imod indmeldelser i foreningen og sender en kopi til JK.
Der står ca. 4000,00kr på kontoen, når de faste udgifter er betalt d. 31/12. 2011.

4. Udgivelser. Der sælges i en lind strøm af skrifter, men årsregnskabet vedr. udgifter af
disse må vente.
JK spørger til om prisen på skrifterne skal hæves?
CK mener nej. Det er der ikke marked til.
Emnet skal tages op på den kommende generalforsamling.

5. Arrangementer. Medlemsmødet d. 26/9. 2011. blev aflyst pga. Apotekerens svigt.
Mødet d. 31/10. 2011. er på plads. John Voldfrom kommer og fortæller om kirkerne på
Vesterbro og hvem der stod bag dem.
Der arbejdes på medlemsmødet d. 28/11. 2011.og muligheden for et besøg i Museet på
Vestre Fængsel undersøges, idet det ikke er muligt at få adgang til kirken som oprindeligt
tænkt.
6. SLAK/arkiv. OR og FC har været til møde på Bispebjerg Bibliotek & Kulturhus i
forbindelse med ”høringen” om Københavns Kommunes kultur og Fritidspolitik 2011 –
2013 og har pr. mail modtaget nogle morsomme tegninger om de behandlede emner. Meget
betænksomt af de gode arrangører.
Der er møde d. 9/11. 2011. i arkivudvalget bl.a. i forbindelse med ansøgningerne om
bevillinger til foreningerne.
7. Eventuelt. Julefrokosten er sat til d. 13/12. 2011. kl.19.00. JK udgør udvalget for
arrangementet.
Næste møde: Mandag d. 7/11. 2011. Kontoret kl. 19.00.
Ref. FC

