Referat fra bestyrelsesmøde i Vesterbro Lokalhistorisk Forening & Arkiv d. 16/2
2015 klokken 19:00.

Deltagere: Ole Rindtoft (OR), Mogens Fentum (MF), Henning Hansen Lund (HHL)
og Erik Hegelund (EH).
1. Godkendelse af referat.
Referatet fra 5/1 2015 blev godkendt.
2. Meddelelser.
2 af vores medlemmer er desværre afgået ved døden. Jørgen Krause fra
Lokaludvalget (Venstre) døde af hjerteproblemer i slutningen af januar. Per
Larsen - tidligere formand for Handelsforeningen og vores revisor - døde lige
før jul.
3. Økonomi.
OR afventer svar fra Jørgen Kunstmann.
4. Arrangementer.
Generalforsamling afholdes tirsdag d. 17. marts 2015 klokken 19:00 i lokale 5.
Alle er på valg: OR, EH, MF, HHL, Anni Brinkløv, Christian Kirkeby (CK), Kai
Mikkelsen (KM) og Lærke Neergaard (LN). Jørgen Kunstmann genopstiller ikke
som kasserer. OR giver besked til begge lokalaviser om generalforsamlingen.
Bestyrelsen foreslår følgende:
Bente Juhl-Thomsen - dirigent
EH – kasserer
OR – formand
CK - næstformand
MF - sekretær
HHL - revisor
KM – revisor
LN - revisorsuppleant
Mandag d. 23/2 afholdes arrangement med Karsten Rønnev om postkort fra
Vesterbro før 1920. Mandag d. 30/3 vil vi afholde arrangement om sporvogne
på Vesterbro, OR kender én som ved meget om sporvogne på Vesterbro, OR
kontakter ham via Sundby Lokalhistoriske Forening. Mandag d. 27/4 kunne
arrangementet være med lokalhistoriker Niels Herskind fra Lokalavisen, HHL

kontakter Niels Herskind. Tirsdag d. 26/5 kunne arrangementet være en gåtur
rundt på Carlsberg med John Voldfrom, EH kontakter John Voldfrom. Vi kunne
også lave et arrangement om bagere på Vesterbro, f.eks. på Enghave Plads 7.
5. Udgivelser.
Det er vigtigt at CK får udgivet skriftet om ”Vesterbro under 2. verdenskrig”
inden 4. maj, hvor der er 70 års jubilæum. Finansieringen af ”Vesterport” skulle
være OK, så vi afventer at CK får sendt et udkast til Michael Bjørn Hansen.
Skriftet ”Vesterbro – Nutiden og fremtiden” skulle være OK.
6. SLAK og Arkivudvalget.
Der er SLAK-møde på Øresundsvej, onsdag d. 25/3 2015 og møde i
Arkivudvalget torsdag d. 21/5 2015. Der har været afholdt møde i SLAK d.
15/2 2015, hvor OR ikke kunne deltage, da han var på sin årlige skiferie.
MF ville gerne høre om hvordan det går med ”Maltex”, som måske er blevet
hacket. MF vil kopiere lydbånd til computer.
7. Evt.
Næste bestyrelsesmøde vil blive mandag d. 2. marts 2015 klokken 19:00.
MF inviterer bestyrelsen til sommermøde i Korsør lørdag d. 20/6 2015, hvor
vi kan opleve Udkantsdanmark og spise frokost sammen.

