Referat fra bestyrelsesmøde i Vesterbro lokalhistorisk forening & arkiv d. 3/9 2013
Deltagere: Mogens Fentum, Henning Lund Hansen, Christian Kirkeby, Jørgen
Kunstmann, Ole Rindtoft, Niels Vestergaard og Erik Hegelund.
Afbud fra: Annie Brinkløv og Kai Mikkelsen.
1. Godkendelse af referat
Referatet fra sidste møde blev godkendt.
2. Meddelelser
Ole Rindtoft (OR) efterlyste nogen med IT-kompetence til at ordne flere ting i foreningen.
Niels Vestergaard (NV) og OR vil finde coverbillede og overskrifter til vores side på
Facebook.
OR efterlyste også hjælp til oprydning på kontoret på 3. sal. Én historieinteresseret ung
kvinde som hedder Lærke Neergaard har tilbudt at hjælpe, men har endnu ikke skrevet
tilbage. Der står en del på Frantz’ computer og Frantz’ datter har lovet at vi kan benytte
dette, men computeren er endnu ikke frigivet fra Skifteretten, så vi må vente på det. Frants
har bl.a. beskrevet spisesteder, værtshuse og caféer på Vesterbro. Der findes mere end
400 stk. af dem.
3. Kulturanstalten
Der er kommet ny kontrakt for foreningen med et fald i huslejen fra 3.500 kr. pr. måned til
3.200 kr. pr. måned. Lokalerne er uændrede.
4. Økonomi
Der vil blive et overskud på omkring 3.000 kr. i 2013, men husleje-tilskuddet er øremærket
til kun at betale for vores husleje og forsikring (forsikring udgør ca. 4.000 kr.). Jørgen
Kunstmann (JK) havde medbragt et foreløbigt regnskab, som viste at medregnet
kontingenter og bogsalg vil overskuddet ved årsskiftet udgøre omkring 5.000 kr. Der var
stemning for at OR skulle skrive til Københavns kommune at vi gerne vil have en ny printer
eller en ny scanner eller få genoprettet vores IT, så det virker. Ellers vil de 3.000 kr. skulle
sendes retur til kommunen.
5. Nyt skrift fra Christian
Christian Kirkeby (CK) har udfærdiget et skrift nr. 11 om Vesterbros nutid og fremtid. CK vil
kalde det ”Vesterbros ændring i omdømme 1996-1997”. Der var en stor diskussion om at
årstallene 1996-1997 ikke var så heldige, da meget af skriftet omhandlede senere årstal
faktisk helt frem til 2012. Det endte med at CK blev bedt om at fjerne årstallene.
6. Vesterport
Vi havde et tilbud fra trykkeren på ca. 27.000 kr. incl. moms på 400 eksemplarer af skriftet
”Vesterport - en by i byen” om ejendommen hvor Nordea har sit hovedsæde. Flere var
bekymrede for at det var for mange eksemplarer at få trykt. Det var ikke sikkert at vi kunne
få dem solgt. Den er åbenbart udgivet tidligere med navnet ”Byplanen” i 2011 og den har
oprindelig et copyright i 1990. Udgivet af Michael Bjørn Hansen. CK insisterede dog på at
der var nyt i skriftet. Vi endte med at nok skulle nøjes med at få trykt 200 ex. eller prøve at
spørge Michael Bjørn Hansen om ikke vi kunne få lov til at udgive hans bog som skrift.

7. Arrangementer
Følgende arrangementer er planlagt:
Lyrskovgade lokale 5 mandag d. 30.9.2013 kl. 19 Erik Oluf Frederiksen (Frelsens Hær)
Eliaskirken tirsdag d. 1.10.2013 kl. 14 Christian Kirkeby - foredrag
Lyrskovgade lokale 5 mandag d. 28.10.2013 – I udvalg
Eliaskirken onsdag d. 20.11.2013 kl. 14 Christian Kirkeby - foredrag
Lyrskovgade lokale 5 mandag d. 25.11.2013 – I udvalg
Lyrskovgade lokale 5 mandag d. 18.3.2014 kl. 19 generalforsamling i foreningen
Erik Oluf Frederiksen er født i 1947 og boede i 5 år i 1950-erne i Dannebrogsgade, han
har udgivet romanen ”Englesang og hornmusik”.
Vi diskuterede hvem som skulle komme i oktober og november, hvor lokale 5 allerede er
booket. Følgende blev nævnt:
Karsten Kehlet (hjemmesiden ”for alle os der er født, opvokset eller har boet på
Vesterbro”)
Hanne Fabricius (lokalhistoriker og bl.a. skrevet en bog om Istedgade)
Egon Salo (boede Sundevedsgade 34 og har en del billeder fra lokalområdet)
Arne Lybech (forfatter til bl.a. Vesterbrobogen)
Evt. en arkæolog til at fortælle om fund på Vesterbro.
8. Nye udgivelser
Mogens Fentum (MF) mente at vi kunne udgive et skrift om Vestre Gasværk, som blev
bygget i 1853. MF har en del materiale om gasværket.
9. SLAK
OR fortalte om SLAK hvor der var møde d. 29.8.2013 på Øresundsvej. Referat vil komme.
Vi kender ikke beløbet for tilskud i 2014. Formanden for SLAK er Jørgen Melskens fra
Sundbys Lokalhistoriske forening.
10. Arkivudvalget
Der skal søges om penge til 2014, da ingen før mødet havde søgt om penge, så ved man
ikke hvor mange penge der søges om i alt. OR har efterfølgende søgt om penge til husleje
og forsikring. Referat vil komme.
11. Mødedatoer
OR sender et udkast til mødedatoer i 2014. Næste møde vil være torsdag d. 10. oktober
2013 kl. 19.
12. Samarbejde med Settlementet
Settlementets arkivklub kører dårligt. De skal indrette sig øverst oppe. Der nar været
afholdt et tovholdermøde hvor CK deltog. Der skal bygges reoler op osv. Det er meningen
at vi skal sælge deres bøger og vice versa.
13. Evt.
Husk at den 1. mandag i hver måned er Lokalhistorisk forening og arkiv åbent for alle fra
klokken 19-21. NV erindrede om at vi skal huske at være aktive på næste års Lokalstival.
Til næste bestyrelsesmøde indkaldes Birthe Demskov, så vi kan diskutere vores
hjemmeside, der trænger til en kraftig opstramning.

