Referat fra bestyrelsesmøde d. 9/9 2015 i Vesterbro Lokalhistorisk Forening og Arkiv
Til stede var:
Formand Ole Rindtoft, næstformand Christian Kirkeby, kasserer Erik Hegelund,
bestyrelsesmedlem Henning Hansen Lund samt sekretær Ulla Carstensen.
1) Referat og godkendelse.
Vi havde desværre ikke majreferatet fra afdøde Mogens Fentum med til mødet og fra aprilmødet
er der ikke noget referat.
2) Meddelelser.
Sekretær Mogens Fentum døde sidst i juni. Formanden har to gange været i Korsør og har hentet
diverse effekter til Vesterbro Lokalhistorisk Forening efter tilladelse fra skifteretten.
En journalist fra DR Per Dohm kommer på fredag d. 11. september kl. 14 og taler med Ole om R
itt Bjerregaard på Vesterbro.
Kasserer Erik har modtaget en besked på Facebook fra Karen Gertz. Hun skriver, at hendes
børnebørn har bedt hende om at fortælle om "gamle dage" altså om hendes barndom og ungdom
på Vesterbro. Hun vil gerne dele sine oplevelser i foreningen om hendes barndoms gade,
Reverdilsgade. Har skrevet en bog, som hun vil udgive. Den handler om, hvordan hun har
oplevet hendes barndoms gade på Vesterbro - især forretningerne i Reverdilsgade omkring 1950.
Bogen vil være på ca. 220 sider med indsatte billeder, som hun søger i arkiver. Erik har svaret
tilbage. Han vil undersøge videre, om der kan findes nogle billeder fra Reverdilsgade.
3) Økonomi og kulturhus.
Ole har fået forslag om, hvordan regnskabet kan udskrives. Kassereren vil kigge på det.
Arkivudvalget vil ikke dække vandskaden efter skybruddet i august 2014 på 4.008 kr. Ole
arbejder videre med sagen.
Huslejen er på 3.300 kr. fra 1. juli, men der er betalt 3.395 kr., altså 95 kr. for meget. Fra 1.
januar 2016 forøges huslejen med 3%.
Der er bevilget 3.000 kr. til mikrofon, den er købt for 2.057 kr. Der er købt ekstern harddisk for
469 kr. Der er købt plastiklommer for 108 kr.
Dækning af benzinudgifter fra Statoil på 370 kr. (Oles kørsel frem og tilbage til Korsør).
Kontingent til SLAK på 200 kr.
Ansøgning om nyt tilskud inden 1. oktober fra Arkivudvalget.
4) Udgivelser.
Christian har udarbejdet noget om skriftserie nr. 11. Han har printet ud. Det er om
modstandsbevægelsen på Vesterbro under 2. verdenskrig. Og dette er nyredigeret. Christian
sender filen vedr. Vesterport skriftseriehæfte nr. 12 til Erik så han kan kigge det igennem.
5) Medlemsmøder.
Møde mandag d. 28. september kl. 19-21. Bruno Schwede kommer og fortæller om sin
integration på Vesterbro. Mandag d. 26. oktober og mandag d. 30. november er der
medlemsmøder. Niels Herskind vil komme enten sidste mandag i oktober eller november og
fortælle Vesterbros historie/evt. cafémøde. Dette vil blive planlagt.
6) SLAK.
Ved SLAK's seneste generalforsamling i Vanløse er der orienteret om, at Vanløse som den
første bydel i København har gennemført en fotoregistrering af 1.400 bevaringsværdige
bygninger, bygget i årene op til ca. 1940. Projektet er igangsat af Landsforeningen for bygningsog landskabskultur. Udstilling åbner fredag d. 11. september kl. 15 ved kultur- og
fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen på Vanløse Kulturstation, Frode Jacobsens Plads. Ved
åbningen er projektlederen fra landsforeningen Inez Tvillinggaard til stede. Udstillingen varer
til d. 31. oktober.
7) Eventuelt.

Der er intet under eventuelt.
Der skal i pjecen ændres navne fra Jørgen Kunstmann til Erik Hegelund som kasserer.
Næste bestyrelsesmøde er onsdag d. 7. oktober kl. 18.00.
Referent: Ulla Carstensen

