Referat fra bestyrelsesmøde i Vesterbro Lokalhistorisk Forening & Arkiv d. 25/8
2014 klokken 18:00.
Deltagere: Christian Kirkeby (CK), Ole Rindtoft (OR), Mogens Fentum (MF), Jørgen
Kunstmann (JK) og Erik Hegelund (EH).
1. Meddelelser.
Referat fra sidste møde blev godkendt. OR fortalte om vores tur til Brumleby, som var en
pragtfuld tur, hvor vi så Anni Brinkløvs hus, var en tur rundt i Brumleby og spiste en dejlig
frokost i det grønne sammen. Effekterne fra Frantz ligger stadig i depot, men nu vil
plejehjemmet ikke længere betale for opbevaringen, så det kan blive et problem. OR
lovede at prøve at overtale datteren til at vi kan få adgang til Frantz’s historiske materiale
inden det er for sent. OR havde været rundt omkring Halmtorvet for at kigge på fixerum
sammen med Sundby Lokalhistorisk Forening d. 18. maj. Desværre var der dårlig
betjening fra PH-caféens side. D. 21. september er der et arrangement vedr.lokalhist for
Simon Peters kirke hvor der ses, Kristkirken, Settlementet og U-kirken (Gethsemane
Kirke). De 4 små kastanietræer, som var aflæggere fra det fældede kastanietræ på
Enghave Plads er plantet hhv. hos Keld Anthony, Den Brune Kødby, Sønderdybet
(gårdlaug på Sdr. Boulevard) og Træstubben ved Saxogade. OR fortalte om den komité
om Vesterbros 400-års jubilæum, som han sidder i sammen med bl.a. Erik Willumsgård.
Arrangementet afholdes lørdag d. 13. september d.å. på Vesterbros Torv. Tuborgfonden
har givet 30.000 kr. til jubilæet. Der vil være musik, ungdomskor fra forskellige kirker,
spejdere, udklædning ved Anni Brinkløv. CK vil holde tale i 10 minutter.
MF har fået ny mailadresse: mishoej@jubii.dk
2. Økonomi.
.Vi har fået 7.000 kr. bevilget til en camcorder. OR har købt en camcorder til 5.800 kr. men
mangler en taske til den. JK vil gerne informeres tidligere om sådanne indkøb. JK
udleverede ½-års regnskab og forklarede om de forskellige poster. Under forsikring vil der
komme endnu en post, da vi har 2 forsikringer. Posten på 1.785 kr. er for vores
ansvarsforsikring, medens vores brand-, tyveri- og løsøreforsikring vil koste ca. 3.300 kr.
Der er en del penge i overskud, da vi har modtaget for meget i støtte fra kommunen. Disse
ekstra penge vil JK sende retur.
3. Udgivelser.
Der skal læses korrektur på CK’s bidrag til bydelsplanen: ”Vesterbros nutid og fremtid”,
som vil være skriftserie nr. 10. EH lovede at kigge på skriftet, fremsendes som pdf-filer.
CK har sendt en fil til OR om 2. verdenskrig, som er udgivet af 4-maj initiativet:
”Modstandsbevægelsen på Vesterbro i 2. verdenskrig”. Ifølge Thomas Warburg er det
ulæseligt på deres hjemmeside. CK vil lave en ny opsætning, så det kan læses. Der findes
et glimrende skrift om stikkerlikvideringer mm. som er udgivet af Erik Jensen (DEMOS):
”Hvor skete det”.
Michael Bjørn Hansen skulle have udgivet en bog om: ”Vesterport en by i byen”, men den
er aldrig blevet udgivet. Han havde gjort bogen klar, men fik den aldrig udgivet. CK har
derfor bogen om Vesterport klar til udgivelse, men har måttet dele den i 2, da den blev på
over 200 sider i formatet 17x24. 2.del skal hedde ”Trommesalen”. Hvis vi havde fået trykt

400 stk. så havde prisen været 20.000 kr. men hvis vi nøjes med 300 stk. så vil prisen kun
være omkring 17.000 kr. inklusiv moms og 300 stk. skulle ifølge CK være rigeligt. OR
anbefalede ”Tryk- og kopiservice”. Skrifterne er sat i Times New Roman font 12.
4. Arrangementer.
Det var en dejlig tur vi havde på Vestre Kirkegård med John Voldfrom. Vi aftalte at EH
skulle ringe til John om en rundvisning på og under Carlsberg som medlemsarrangement
d. 29. september klokken 19 (er siden blevet ændret, da det bliver for mørkt). Vi vil i stedet
aftale med Karsten Rønnow at afholde arrangementet d. 29. september med gennemgang
af gamle postkort fra før 1920.
Medlemsarrangementer i 2015 bliver mandag d. 23/2, 30/3, 27/4, 28/9, 26/10 og 30/11
2015. Derudover afholder vi generalforsamling tirsdag d. 17/3 2015.
5. SLAK.
Referat fra mødet i SLAK vil OR udsende så snart han får det. Næste møder i SLAK er d.
21. august og 4. november 2014. Lørdag er der undervisning i arkiveringsprogrammet
”Maltex” her i Lyrskovgade 4. Mødet er fra enten klokken 8 eller 9 til 17. OR,MF, EH og
Lærke deltager.
6. Evt.
Næste møde i komitéen for Vesterbros 400-års jubilæum er d. 28. august.
Den 2. september er der optagelser på Frederiksberg Runddel af TV2. Programmet er
”Hithouse” med musik fra dengang.
Der er Lokalstival på Otto Krabbes Plads søndag d. 7. september fra klokken 13.
Samme dag afholder JK og Lene Vasegaard litterær gårdvandring med start klokken 13
fra hjørnet af Gasværksvej og Halmtorvet. De besøger 5 gårde.
OR har lavet en quiz i anledning af jubilæet. Præmie skal udloddes.
Vi har arvet nogle ting fra Annie Feltmann.
OR ville sælge nogle overskydende bøger fra arkivets gemmer. 50,- kr. pr. bog. Bøgerne
som skal sælges handler ikke om Vesterbro eller også er det dubletter.
OR spurgte til om nogle ville passe vores hjemmeside på Facebook - ingen var desværre
interesseret i at påtage sig denne forpligtelse.
Mht. de flyers der skulle laves til nye medlemmer og de ”Go-card’s” der skulle fremstilles til
at skaffe flere medlemmer, så arbejder MF stadig på højtryk.
Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag d. 7 okt. 2014 klokken 19:00.

