Vesterbro Lokalhistoriske
Forening og Arkiv
Bestyrelsesmøde mandag d.6/11.12. Kontoret i Kulturanstalten.
Tilstede: Ole Rindtoft(OR), Frantz Christensen(FC), Henning Hansen Lund(HHL), Christian
Kirkeby(CK).

Afbud: Børge Juhl-Thomsen(B-JTH), Niels Vestergaard(NV), Kai Mikkelsen(KM), Keld Anthony(KA),
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. Det kan ikke godkendes, at op til flere best. medlemmer fastholder et best. møde til d.
6/11. når det fremgår af sidste referat, at det er berammet til d. 5/11.12. Stor undskyldning
til Jørgen Kunstmann, der mødte rettidigt op.
Ad 2. Det lykkedes ikke for den historiestuderende Martin Fernandes, at blive ansat som
kommunalt aflønnet praktikant i vores forening, idet vi ikke på vores kontor beskæftiger en
lønnet ansat medarbejder.
Derimod kan vi sige goddag til Lærke Neergaard, der som nyuddannet cand. mag.
i historie af sit faglige bagland, har fået tilladelse til 4 timers ugentligt arbejde på
understøttelse, mens hun søger på en stilling inden for sit fagområde. Som arkiv assistent vil
hun i nok i nogen tid herefter herse og regere med de altid aktive medlemmer, således at
vort store arkiv omsider registreres i Maltex databasen.
CK fortæller, at han sådan rent privat er blevet inviteret til at holde et oplæg i
Frederikstad/Valdemarsgades andelsboligforening om matriklens lokalhistorie.
OR, CK og FC deltog Settlementets seniortræf arrangement d. 26/10. i Idrætsfabrikkens
lokaler i Valdemarsgade, hvor de historiske skrifter lå til salg og velkomstfolderen blev
uddelt.
CK har for 100,00 kr. pr. år meldt sig ind i Settlementets arkivklub foreløbigt. Når aftalen er
endeligt i orden, kan den så overtages af Vesterbro Lokalhistoriske Forening & Arkiv.
Ad 3. OR. Er blevet fuldgyldigt medlem af Københavns Kommunes arkivudvalg og referat
fra mødet d. 31. oktober er på vej.
Skriftet om Enghave Plads og Park er solgt til Områdefornyelsen i 10stk. a 50 kr. + 1 stk. af
75 kr.
Rykker for kontingent i 2012 sendes ud snarest.
Ad 4. Bogen om Vesterport er stadig i produktion i ”lay out fasen”.
Ad 5. På medlemsmødet d. 26/11 vil CK tale om å systemerne i København og deres
funktioner efter styrtregnen i sommer. Herefter vil invitere sognepræst Mette Gramstrup
Hansen til februar og senere til marts forfatteren Erik Oluf Fredriksen, som har skrevet om
Frelsens Hær og Vesterbro i 50`erne. B – JTH. og hans egnsretter er ligeledes i vore tanker.

Ad 6. I mødet om database kundskab i Maltex regi på GL. Hellerup gymnasium d.11/11. 12.
deltager CK, OR, FC og fr. Lærke.
Ad 7. Vi skal fremstille en ”Event” kasse med lokalhistorisk materiale, som er parat til de
møder udstillinger o.a. Foreningen deltager i.
Om bestyrelsens julefrokost blev det besluttet på mødet: At den ikke afholdes, men hvis
man vil deltage i en historisk selskabelig sammenkomst for egen regning mødes vi onsdag
d. 12/12.12. kl. 12.00 i Klubben Enghavevej 10. Budskab herom udsendes og tilmelding må
ske senest fredag d. 16/11. 12. Indtil videre er vi 6 – 7 deltagere.
Kommende medlemsmøder i 2013: 25/2, 29/4, 27/5, 30/9, 28/10, 25/11.
Læg mærke til, at generalforsamlingsdatoen i marts endnu ikke ligger fast.
Næste bestyrelses møde: 22/1. 2013. kl.19.00. Kontoret.
Ref. FC.

