Referat fra bestyrelsesmøde i Vesterbro Lokalhistorisk Forening & Arkiv d. 26/3
2015 klokken 18:00.

Deltagere: Ole Rindtoft (OR), Mogens Fentum (MF), Henning Hansen Lund (HHL) og
Erik Hegelund (EH).
1. Konstituering.
OR blev genvalgt som formand, Christian Kirkeby (CK) blev genvalgt som
næstformand, EH blev valgt som kasserer, MF blev valgt som sekretær,
Lærke Neergaard blev valgt som webmaster og arkivar, HHL og Anni
Brinkløv Jensen er bestyrelsesmedlemmer uden portefølje.
Kai Mikkelsen er valgt som 1. suppleant og Ulla Carstensen er valgt som 2.
suppleant og Birthe Demskov er valgt som revisor.
2. Meddelelser.
OR fortalte at EH ved overdragelsen af kassererposten fra Jørgen Kunstmann
skulle huske at få overdraget bilagene fra den forløbne del af 2015 og nøglen
til bestyrelseskontoret endvidere skal kontoen overføres i Lån & Spar Bank.
3. Evt.
OR har været til møde i SLAK, referat kommer. OR havde foreslået at SLAK
fik en stand i Øksnehallen til messen ”Historiske dage”. OR havde spurgt Erik
Willumsgård om pris og dato, det vil formentlig blive i maj måned og prisen vil
ligge omkring 15-16.000 kr. SLAK har 12 lokalhistoriske foreninger, så prisen
vil være omkring 1.300 kr. pr. forening. De lokalhistoriske foreninger udenfor
København (SLA) havde en stand på den tidligere afholdte ”Historiske dage”
under navnet ”Slægt og Data”, der var faktisk 58 forskellige stande på den
afholdte messe. Bl.a. Rigsarkivet, Nationalmuseet, SKALK, Gyldendal, Visit
Carlsberg, Saxo-instituttet, Kulturstyrelsen, Alt om historie, Mosede Fort,
Lindhardt og Ringhof, Stadsarkivet, Post- og Telegrafmuseet, POL-Foto,
Historisk Atlas, Lauritzen.com, Politikens Forlag, Frydenlund og Illustreret
Videnskab.
Foreningen har i dag fået 1 nyt medlem: Inge (husk navn, telefonnummer og
adresse eller e-mail).
MF ville skrive om Vestre Gasværk men er ved at få kolde fødder, da CK
siger at han allerede har noget på skrift om gasværket.
MF har nu overspillet 50 ud af de næsten 70 kassettebånd til computer.
Næste bestyrelsesmøde vil være mandag d. 13. april 2015 klokken 19:00.

