Bestyrelsesmøde den 06. maj 2015 Vesterbro Lokalhistoriske arkiv.
Fremmødte: Ole – Erik – Mogens – Christian.
1.

referat fra sidste møde: ikke udsendt grundet sekretæren glemte det, UNDSKYLD

2

Meddelelser:
Puppets in Polities. Vi er inviteret den 14 – 17 maj. mod betaling af entre.
Korsør tur, studietur til Halsskov og omegn for at studere hvordan andre udfører lokal og
museums arbejde – deltagerne betaler selv det hele.
Afgang København lørdag den 20. juni kl. 0930 fra Kbh. Hovedbanegård. Køb billet i god tid,
husk at mimrekort kan minimere prisen (gælder til Borup)
Vi er pt. 59 betalende medlemmer + 2 passive.
Kr. 10.000 modtaget af Kultur og Fritidsforvaltningen til trykning og omdeling af bog nr. 11.
Pengene skal bruges til uddeling af 5. maj bogen på de lokale skoler på Vesterbro.
Møde den 27. april blev aflyst grundet sygdom fra Herskind, arrangeres i stedet i næste
sæson.
SLAK - Ole er blevet genvalgt.
VBL – facebok, Erik har lagt en del billeder ind, som er blevet meget godt modtaget.
MF – arkiv.dk - læg vores foto på denne side, kræver ikke adgangskode mm.
Medlemsliste gennemgået af Erik, og kontrolleret for betalt kontingent.
CH. Sender sine kompendium til bestyrelsen – som back up hvis noget skulle ske med hans
pc. CH er også ved at opdatere vores pjece og vores ” vandretur på Vesterbro”

3.

Økonomi: behandles på næste møde.

4.

Kulturanstaltens leder Mette Høgsbro stopper pr. 31 maj.
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Udgivelser: 3. foldere + Vesterbro tur sendes til Lærke, så disse kan blive lagt på
hjemmesiden i revideret form.
Vesterportbog af Bjørn - venter på besked fra forfatteren, så vi hører nærmere om hvad der
skal ske.
Lydbånd –(MF) næsten færdig, mangler lidt redigering.
26. maj møde – Carlsberg med Voldfrom som guide, vi mødes ved Elefantporten kl. 1800
Medlemsmøder i efteråret, 28. sept. – 26. okt. – 30. nov.

6.

SLAK – OR deltager i møde 12 maj.
Arkivudvalgsmøde den 21. maj – OR deltager.
26. sept. Maltex møde – seminar.
31. okt. udkast fra SLAK Maltex møde – foto seminarium.
Regnskab for VBL er afleveret til arkivudvalget.
Historiske dage – 09 + 10 april 2016 – nærmere besked kommer.
Settlementet, har forespurgt om vi kan deltage/hjælpe dem med deres arkiv. OR kontakter.

7.

evt.

NOTE: (MF) Frantz pc. sendt til scanning, der en del der kan reddes, også det der er slettet,
Der må påregnes en mindre udgift til rekonstruktion, svar forventes i uge 22.

Næste møde afholdes onsdag 09 sept. 2015 Kl. 1800 i Lyrskovgade.

Ref. Mogens Fentum

