Referat fra bestyrelsesmøde i Vesterbro Lokalhistorisk Forening & Arkiv d. 4/3 2014
klokken 18:00.
Deltagere: Henning Lund Hansen, Christian Kirkeby, Ole Rindtoft, Anni Brinkløv Jensen,
Mogens Fentum, Jørgen Kunstmann og Erik Hegelund.
1. Godkendelse af referat
Referatet fra sidste møde blev godkendt.
2. Meddelelser
Henning, Anni og Ole har været til nytårskur i Stadsarkivet, de var enige om at det var et
godt arrangement. Vesterbro må ifølge en artikel fra John F. Ekvall have 400 års jubilæum
i år. Vores bydel stammer altså tilbage fra år 1614. Vores unge arkivar Lærke Neergaard
er gravid og er i øjeblikket ude og hjælpe brandmændene på Frederiksberg, men kommer
tilbage til os. Ole blev valgt til Lokaludvalget på Vesterbro og Anni blev 1. suppleant.
Begge var repræsentanter for Lokalhistorisk Forening og Arkiv på Vesterbro. Der er stadig
intet nyt fra Frantz’ søster om notaterne og billederne, som Frantz havde samlet om bl.a.
Vesterbros værtshuse. Notater og billeder står stadig opstaldet på en computer i depot,
men søsteren har lovet at vi snart får adgang til dem. Ole vil beslutte en dato med Birthe
Demskov, hvor vi kan tale om udvikling af hjemmesiden. Ole har været ovre på
Oehlenschlægersgade Skole og undervise i lokalhistorie og vist film for børnene. Vi har
fået brev fra Frihedsmuseet om vi har nogle billeder fra 2. verdenskrig på Vesterbro.
Vesterbro Lokal TV (VLTV) har noget og Mogens har også nogle billeder samt Christian
ved at 4/5-Initiativet har billeder fra bombningen af Den Franske Skole, hvor der også røg
en bombe ned på Sønder Boulevard d. 21. marts 1945 med 12 dræbte og de har også
billeder af sabotagebombningen af ”Rotor” i Boyesgade. Jørgen meddelte at han i
anledning af sin 80-års fødselsdag afholder buffet i Kristkirken søndag d. 11. maj 2014 fra
klokken 14-18. Maden bliver lavet af Børge Juhl-Thomsen. Vi er meget velkomne og en
indbydelse vil blive sendt til os alle. Områdefornyelsen afholdt en vandring omkring
Vesterbros væresteder for udsatte d. 1/2 2014 med deltagelse af omkring 100 personer,
men da mange af deltagerne ikke var fra Vesterbro, påtænkes det at lave en ny vandring
for vesterbroere. VLTV har fået fornyet deres sendetilladelse.
3. Økonomi
Der er udsendt opkrævning af det årlige kontingent til alle medlemmer 2 gange. Det er
desværre ret besværligt at overføre kontingent, hvis man ikke har netbank.
Jørgen var som kasserer fortørnet over at der kun var 30 medlemmer som havde betalt.
Han syntes også at når der kun kom de samme 10 personer til vores arrangementer, så
burde vi stramme op og gøre noget ved det. F.eks. kunne vi ansøge Arkivudvalget om
penge til annoncering, men det blev afvist af Ole, som sagde at det måtte vi ikke. Der kom
flere forslag: Vi burde forbedre vores hjemmeside, ved f.eks. at sætte nogle billeder på,
som kunne interessere nye potentielle medlemmer, vi kunne lave noget på VLTV, vi kunne
lave et udendørsarrangement med historie fra Vesterbro. Vi bør prøve at få fat i de unge
fra Vesterbro, men de er svære at få fat i, da de hellere vil høre om fremtiden end fortiden.
De unge er heller ikke foreningsmindede. Jørgen fortalte at han sammen med Lene

Vasegaard normalt havde mindst 40 deltagere på deres gårdvandringer med oplæsning
på Vesterbro, men biblioteket vil desværre kun lave 1 tur hvert år. Vi har 1 rum på
biblioteket, men det ligger desværre langt inde, så der er ikke så mange som besøger det.
Vi besluttede at nedsætte et udvalg, som skal prøve at skaffe flere medlemmer. Udvalget
vil bestå af Ole, Anni, Henning, Mogens og Jørgen. Deres første møde vil blive afholdt
onsdag d. 26. marts 2014 klokken 19:00.
Arkivudvalget har fået godkendt tilskud fra KFU og vi kan ansøge igen, da der er penge til
overs. Vi vil ansøge om den Camcorder, vi ikke fik bevilget sidste gang.
4. Udgivelser
Der blev spurgt om hvordan det gik med skrift nr. 11 om Vesterbros fremtid og nutid,
Mogens organiserer og laver den færdig. Mogens arbejder også på et skrift om Vesterbro
Gasværk fra 1857-1929, det bliver en fyldig sag på helt op til 300 sider. Flere syntes at det
nok var i overkanten med så mange sider.
5. Arrangementer
Arrangementet sidste mandag i marts kunne blive om besættelsen af Vesterbro under 2.
verdenskrig. Evt. kunne 4/5-Initiativet være oplægsholdere. Ole kontakter Adrian Frank og
Thomas Warburg.
Der kom forslag om at Carsten Rønnow kunne holde oplæg om Vesterbro i april og måske
John Voldfrom på Vestre Kirkegård i maj. Det kunne også være interessant med et
arrangement på Diesel House ved H.C. Ørstedsværket, hvor vi kunne se den kæmpestore
dieselmaskine.
6. Møder
Vi afholder generalforsamling tirsdag d. 18. marts 2014 klokken 19:00. Henning, Anni,
Mogens, Erik, Niels, Christian og Ole stiller op til bestyrelsen. Jørgen vil gerne genopstille
som kasserer. Derudover stiller arkivar Lærke Neergaard og Mette Rosendal også op til
bestyrelsen.
Torsdag d. 20. marts 2014 klokken 19:00 vil der blive afholdt konstituerende
bestyrelsesmøde.
7. Evt.
Vi fik fremvist et jubilæumsskrift fra Chr. V. Hansen, som havde været isenkræmmer på
hjørnet af Istedgade og Oehlenschlægersgade. Det var en bog med en masse gamle
billeder i.

