Referat fra bestyrelsesmøde i Vesterbro Lokalhistorisk Forening & Arkiv d. 3/11
2014 klokken 19:00.

Deltagere: Ole Rindtoft (OR), Mogens Fentum (MF), Henning Hansen Lund (HHL),
Christian Kirkeby (CK), Jørgen Kunstmann (JK) og Erik Hegelund (EH).
1. Meddelelser.
Referatet fra 7/10 blev godkendt. Vi havde en lang snak om Rådhusbiblioteket,
som skal nedlægges og flyttes over i Hovedbiblioteket og samtidig vil 19.000
bøger blive kasseret. Den selvejende institution ”Poesiens Hus” skal så være der i
stedet for. Det er et flot og bevaringsværdigt sted med balkoner til alle bøgerne.
Det vil koste omkring 3 mio. kr. at flytte Rådhusbiblioteket over i Hovedbiblioteket og lejen er ”kun” omkring 420.000 kr. årligt. Vi blev enige om at der skulle
skrives nogle læserbreve bl.a. til vores lokalaviser, det vil CK sørge for. SLAK vil
også tage det op.
2. Økonomi.
Ny medlemsliste afleveret til JK, de medlemmer som ikke har betalt får en
”reminder”. JK vil sørge for at rette listen til, så man kan se hvem som har betalt.
OR mangler at få betalt en regning på 4.808,75 kr. for flytning af 11 poser
med affald fra skybruddet d. 30/8 2014. OR vil prøve at se om Arkivudvalget kan
bevilge os pengene, men vi har endnu ikke tilbagebetalt ca. 5.800 kr. til
kommunen, som vi har i overskud pga. en lidt mindre huslejebetaling. Hvis pengene
tages derfra, har vi så omkring 2.000 kr. som formentlig skal sendes retur.
3. Udgivelser.
CK fortalte at der snart er færdiggjort 3 skriftserier: 1)Vesterbro – Nutiden og
fremtiden af CK, 2)Vesterport – en by i byen af Michael Bjørn Hansen og
3)Modstanden på Vesterbro under 2. verdenskrig af afdøde Erik Jensen (Demos)
og Thomas Warburg fra 4. maj initiativet.
4. Arrangementer.
Michael Lodberg Olsen kommer d. 24/11 klokken 19:00 som oplægsholder på vores
medlemsarrangement. I februar 2015 kunne vi lave et arrangement med Karsten
Rønnow om gamle postkort frem til 1919 taget med håndholdt kamera på
Vesterbro. Vi har også mulighed for i marts 2015 at CK kunne fortælle om
gårdrydninger.
5. SLAK og Arkivudvalget.

Der er SLAK-møde på Vesterbro i morgen d. 4/11 og Arkivudvalget afholder møde
i overmorgen d. 5/11 på Bryggen. Maltex er foreløbig sat i bero.
6. Evt.
Næste bestyrelsesmøde hvor Birthe Demskov er inviteret, da vi skal kigge på
vores hjemmeside, vil blive tirsdag d. 2. december 2014 klokken 19:00.
Julefrokost vil foregå på ”Klubben” fredag d. 28. november 2014 og er flyttet 1½
time baglæns, så vi kan nå at få smørrebrød, vi mødes klokken 15:30. Der er
tilmeldt 6 personer.
MF viste et eksempel på en folder vi kunne bruge til agitering for foreningen frem.
OR ville gerne have fjernet Ask.com som søgemaskine på computeren, det prøvede
MF så på, men det viste sig meget sværere end han havde regnet med.

