Vesterbro Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Bestyrelsesmøde tirsdagd.11/9. 2012. Kontoret i Kulturanstalten.
Tilstede: Ole Rindtoft(OR), Frantz Christensen(FC), Christian Kirkeby(CK)
Afbud: Børge Juhl-Thomsen(B-JTH), Niels Vestergaard(NV), Kai Mikkelsen(KM), Keld
Anthony(KA), Henning Hansen Lund(HHL), Jørgen Kunstmann(JK).
Dagsorden: 1. Godkendelse af referat. 2. Meddelelser. 3. Kulturanstalt/Økonomi.
4. Udgivelser. 5. Arrangementer. 6. SLAK/arkiv. 7. Eventuelt/næste møde.

Ad. 1. Godkendt.
Ad.2. Vi forsøgte at få Martin Fernandes - historiestuderende – ansat som arkivar, aflønnet af
kommunen som praktikant. Men da vores forening ikke er arbejdsgiver, med en lønnet medarbejder
i arkivet, strandede forsøget desværre.
Den næsten komplette samling af ” Historiske meddelelser om København” der har været muligt at
hente kvit og frit fra Stadsarkivets lager i løbet af foråret, vil blive registreret med indhold bind for
bind, med fremhævelse af artikler vedr. Vesterbro. Et sådan register findes nemlig ikke.
Ad.3. Husleje, el og varme stiger med 3 %. Kassebeholdningen udgør for tiden 2000,00 kr. efter
betaling af forsikring og årets husleje.
Bestyrelsens julefrokost vil finde sted i klubben - Tove Ditlevsens Have – for bestyrelsens egen
regning.
Ad.4. Der arbejdes på bogudgaven af ”Vesterport” i ny redigeret format, som forventes udgivet
i2013, hvis ansøgningerne om fondsmidler bl.a. hos Nordea, støtte fra Vesterbros Lokaludvalg og
andre bliver bevilliget.
Ad. 5. Mandag d. 24/9 vil Mogens R. Fentum holde foredrag med fotos om saneringen på
Vesterbro. Medlemsmødet. 27/10 arbejdes der ihærdigt med, men d.26/11 kommer Christian
Kirkeby og fortæller om: Det Københavnske å system efter styrtregnen i sommeren 2011.
Medlemsmøderne i 2013 falder på følgende datoer; 25/2, 20/3 Generalfors., 29/4, 27/5, 30/9, 28/10,
25/11.
Ad.6. Vi er registreret i databasen Maltex. Der er oprettet en administratorkonto med et brugernavn.
Øvelsen går ud på, at lære brugen af systemet. Vi begynder med digitaliseringen og overførslen af
vores billedmateriale til databasen.
Netop med henblik på dette deltog FC og OR i et SLAK møde på Islands Brygge d. 6/9.
Ad.7. Intet
Næste møde: Tirsdag d. 2/10. 12. Ref, FC.

