Referat fra bestyrelsesmøde i Vesterbro Lokalhistorisk Forening & Arkiv
d. 5/1 2015 klokken 19:00.

Deltagere: Ole Rindtoft (OR), Mogens Fentum (MF), Henning Hansen Lund (HHL),
Christian Kirkeby (CK) og Erik Hegelund (EH).
1. Meddelelser.
Referatet fra 3/11 2014 blev godkendt. Lærke vil få mere tid fra midten af
februar, da hendes mand tager barselsorlov. Vedrørende hjemmesiden så kigger vi
på andre lokalhistoriske foreningers hjemmesider og OR vil indkalde til møde med
Birthe Demskov, hvor også bestyrelsen kan deltage. Vi var enige om at få taget
billeder af bestyrelsesmedlemmerne til hjemmesiden, desværre havde MF ikke sit
kamera med, så vi venter til den årlige generalforsamling d. 17. marts 2015 med at
tage billederne.
CK vil holde oplæg ved et 40-års jubilæum for nogle skoleelever fra Alsgade
Skole, det foregår lørdag d. 7. februar 2015.
MF havde taget nogle medlemsblade med om slægtsforskning, som han mente vi
med fordel kunne melde os ind i. Der var tale om ”Slægt og data” som udkommer 4
x årligt og har en hjemmeside. Medlemskab koster 200 kr. årligt. Et andet blad
hed ”Slægt og stavn”, som også udkommer 4 x årligt og medlemskab kostede 275
kr. årligt. Det sidste blad hed ”Slægten” og var udgivet af ”Sammenslutningen af
slægtshistoriske foreninger”, som udkommer 2 x årligt og koster 75 kr. årligt.
Evt. kan vi sætte links på hjemmesiden om disse medlemsblade. MF mente at vi
måske kunne få nogle medlemmer, hvis vi engagerede os mere i slægtsforskning.
Københavns historiske selskab KHS afholder byvandringer på Vesterbro og Indre
By, hvor det kun koster 20 kr. for at deltage.
2. Økonomi.
Ifølge OR er økonomien i orden. Vi skal betale for en arbejdsskadeforsikring.
Præmien er på 1.800 kr. årligt.
CK medbragte regnskab for skriftserierne, han har solgt 5 stk. til 250 kr. og haft
udlæg for 204 kr. På medlemsmødet i november blev der formentlig solgt flere,
hvor Jørgen Kunstmann har modtaget indbetalingerne. Skriftserierne skal også
afbildes på hjemmesiden f.eks. med billede af forsiderne.
3. Udgivelser.
Skriftserie nr. 10 er ”Vesterbro - Nutiden og fremtiden”
Skriftserie nr. 11 er ”Modstandsbevægelsen under 2. verdenskrig på Vesterbro”
Skriftserie nr. 12 er ”Vesterport - En by i byen”

Ifølge CK har skriftserie nr. 10 og 11 fået ISBN-nr. Der skal afholdes møde med
forfatteren til ”Vesterport – En by i byen” Michael Bjørn Hansen, som er 69 år og
advokat. Han har været medlem af DKP og var med til at besætte ”Fugleøen” .
Mødet vil finde sted tirsdag d. 13. januar 2015 klokken 17:00 og skal handle om
udgivelsen, som vil koste 13.700 kr. ex. moms. Michael Bjørn Hansen mener at han
formentlig selv kan skaffe midlerne til at få udgivet sin bog.
4. Arrangementer.
CK afholder møde tirsdag d. 17. februar 2015 kl. 19:00 i Karens Hus i Lersøparken.
Mødet drejer sig om gårdrydninger i Nordvest og på Nørrebro og Vesterbro.
Medlemsmøde mandag d. 23.februar 2015 vil blive med Karsten Rønnow om
postkort fra Vesterbro fra før 1920. HHJ sørger for at Karsten Rønnow sender
udkast om sit oplæg til MF med billede af ham selv.
Tirsdag d. 26. maj 2015 afholdes maj måneds arrangement med John Voldfrom
med en rundtur på Carlsberg, afsluttende med at vi får en øl. Erik skriver eller
ringer til ham. Formentlig starter vi allerede klokken 18:00. Grunden til at det
bliver en tirsdag, skyldes at det er pinsemandag dagen før.
5. SLAK og Arkivudvalget.
Der er SLAK-møde på Østerbro, Bryggervangen 62 tirsdag d. 20/1 2015.
6. Evt.
Næste bestyrelsesmøde vil blive mandag d. 16. februar 2015 klokken 19:00.
Det ville være fint hvis Jørgen Kunstmann orienterede CK om evt. modtagne
penge for køb af skriftserier.

