Vesterbro Lokalhistoriske
Forening og Arkiv
Bestyrelsesmøde mandag d.7/11.2011. Kontoret i Kulturanstalten.
Tilstede: Ole Rindtoft(OR), Frantz Christensen(FC), Henning Hansen Lund(HHL), Keld Antony(KA),
Jørgen Kunstmann(JK). Christian Kirkeby (CK), Niels Vestergaard (NV).

Afbud: Børge Juhl-Thomsen(B-JTH), 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: Grethe Madsen, bedre kendt som Magda kendt og skattet medlem af vores
forening, er afgået ved døden. Hun vil blive savnet.
D. 24/11. 2011. Event i forbindelse med afslutningen af konkurrencen ”Vesterbros gader” i
forsamlingshuset på Onkel Dannys Plads kl. 15.00 – 20.00.
OR deltog i Robert Olsens afskedsreception og viste vores påskønnelse af hans virke i ”Mændenes
Hjem” med en gave bestående af en flaske god vin.
OR deltog ligeledes i Settlementets reception i anledning af 100 års jubilæet.
Lasse Glavind søger i vort arkiv efter materiale til brug ved en retssag, der har tilknytning til
byfornyelsen. Kommunens arkiver har vist sig utilgængelige! Han vil levere os et responsum om
sagen sidenhen.
Vi har haft problemer med det Centrale Virksomhedsregister vedr. et nyt cvr nr. og et adresseskift,
OR arbejder på en løsning.
NV/OR, der deltager i Områdefornyelsens styregruppe, efterlyser deltagere til de enkelte grupper.
Tilmelding kan ske på Facebook eller til www.vesterbro@tmf.kk.dk.
3. Kulturanstalt/Økonomi: Vi flytter kontoret til 3die sal og et lokale af samme størrelse, der
bliver udstyret med reoler mm. Opsat, betalt af udlejer. Den nye lejekontrakt løber til 2013 midt.
4. Udgivelser: Skriftserierne har siden 2005 solgt i alt 132 stk. heraf 26 stk. siden april i år. Der er
solgt flest Engh. PL. & Park hæfter og færrest erindringer.
JK mener at salget bør intensiveres. Mere omtale, reklame!
OR foreslår, at vi samler alle de erindringer vi har i eet format for på den måde at formidle bedre.
Til bogen om Vesterport søges tilskud i Lokaludvalget. OR foretager en iværksættelse heraf.
Under forberedelse er følgende hæfter: Glyptotekskvarteret, Skydebanehaven og naboer samt
”Områdefornyelsen”.
I tankerne haves ideer om: Et hæfte om Vesterbros biografer, om skiltningen og Mindetavler. Hvis
best. hører andre forslag siges der til.
CK kom her ind på afgrænsningen af de lokalhistoriske områder contra de kommunale, med henblik
på emnevalg.
Et hæfte om byfornyelsen må vente nogen tid mener CK.

5. Arrangementer: Mandag d. 28/11. 2011. kl.18.00 vil Johs. Bertelsen på medlemsmødet fortælle
om Settlementet og Sidegadeprojektet. KA taler med Johs.B. om arrangementet.
KA har kontakt til en foredragsholder, der kan fortælle os om pantelånere især dem på Vesterbro.
Mand. D. 27/1. 2012 kunne det finde sted. Til Medlemsmødet. m. d. 26/3. 2012 er der to gode
muligheder, som skal undersøges.
6. SLAK/arkiv: Der er berammet et møde på GL Hellerup gymnasium om databasesystemet
Maltex. OR, FC og måske CK deltager i mødet der finder sted d. 20/11. 2011, vi køber frugt!
Arkivudvalget holder møde d. 9/11.2011 om godkendelse af husleje og forsikring. Et referat af
mødet vil blive sendt til bestyrelsen.
7. Eventuelt/næste møde: Der er ytret ønske om afholdelse af best. møder andre dage end
mandage. Dette blev imødekommet, men omfatter ikke Medlemsmøder, der forsat finder sted
sidste mandag i måneden.
Forslag om kommende møder:
Best. møder: D. 7/2. 2012. kl.19.00, d. 7/3. 2012. Generalforsamling. Kl. 19.00, d. 13/3. 2012.
kl.19.00, d. 17/4. 2012. kl. 19.00, d. 9/5. 2012. kl. 19.00.
Medlemsmøder: D. 27/2. 2012. kl. 19.00, d. 26/3. 2012. kl.19.00, d. 30/4. 2012. kl. 19.00, d.29/5.
2012. kl. 19.00, d. 24/9. 2012. kl. 19.00, d. 29/10. kl. 19.00, d. 26/11. 2012. kl. 19.00.
Ref: FC

