Referat fra bestyrelsesmøde i Vesterbro Lokalhistorisk Forening & Arkiv d. 19/4
2014 klokken 19:00.
Deltagere: Henning Hansen Lund (HHL), Christian Kirkeby (CK), Ole Rindtoft (OR), Anni
Brinkløv Jensen (ABJ), Mogens Fentum (MF) og Erik Hegelund (EH).

1. Meddelelser.
Referat fra generalforsamling er godkendt af dirigenten og lagt på hjemmesiden. Referatet
fra det konstituerende bestyrelsesmøde blev godkendt.
Der er nedsat et udvalg om at Vesterbro har 400 års jubilæum. Udvalget holder møde med
overborgmesteren. Erik Willumsgård fra Vesterbro Handelsforening og Finn Edvard som
er lokalredaktør på Lokalavisen er med i udvalget og OR overvejer at deltage. Der bliver
formentlig tale om et event på Vesterbros Torv.
4. salen i Kulturanstalten skal renoveres. Keramikværkstedet og Lokal-TV lukker derfor
ned og må flytte adresse. Lokal-TV har en masse filmkassetter som vi kan opbevare i
vores kælderrum. Der er sat penge af til renovering af de øverste etager i Kulturanstalten,
bl.a. nyt tag og nye vinduer. Efter Niels’ død har vi fået en masse film, billeder, videoer,
bøger og papir fra hans dødsbo. Thomas Warburg blev valgt som formand for
Lokaludvalget, hvor OR repræsenterer Lokalhistorisk Forening og Arkiv og ABJ er valgt
som suppleant.
2. Økonomi.
Vores kasserer Jørgen Kunstmann ville gerne have deltaget i dagens møde, men er rejst
til Mellemøsten og kunne derfor ikke deltage. Vi har fået 1 medlem mere i foreningen.
3. Udgivelser.
Der er pt. ingen udgivelser på vej. Vi afventer stadig udgivelsen om Vestre Gasværk, som
MF står for. CK er ved at kigge på hvad MF har lavet.
4. Arrangementer.
HHJ har talt med Karsten Rønnow om et arrangement med gennemgang af postkort fra
før 1920, men han kan ikke d. 28/4, så det bliver formentlig først sent i efteråret 2014. Et
arrangement om ”slægtsforskning på computer”, hvor man vil blive undervist i den hurtige
adgang via kirkebøger, statens arkivalier ol. MF og HHJ kan stå for dette allerede d. 28/4
2014. Der skal nok påregnes at afsætte ½ time ekstra til dette arrangement. Vi kunne også
lave en rundtur på Vestre Kirkegård ved John Voldfrom. Der var også forslag om et
Vesterbroere kunne vise historiske effekter frem til et arrangement. Det kunne være fotos,
film, historier, plaketter ol. Men det skal annonceres først, så det kan først blive senere at
vi søsætter et sådant arrangement.
5. SLAK.
Intet møde i SLAK siden sidst. Der er generalforsamling i SLAK d. 29. april 2014 klokken
18:00, mødet afholdes i Karens Minde. Vi har søgt om 7.000 kr. til en camcorder. Der er
møde i Arkivudvalget d. 24. maj 2014 i Københavns Museum.

6. Evt.
Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag d. 13. maj 2014 klokken 18:00.
Vi skal have lavet nogle ”flyers” for at skaffe medlemmer, f.eks. som ”Go-card”. MF skaffer
nogle af disse ”flyers” til vores næste møde.
Mette Rosendahl kan være vores ressourceperson, ABJ har forsøgt at få fat i hende uden
held.
ABJ vil undersøge muligheden for at søge EU-midler til at unge kan udveksle lokalhistorie,
når de rejser til andre byer og samtidig lader unge fra disse byer komme hjem til dem.
”Minde om Niels Vestergaard” på Facebook vil blive lukket af familien.
.

