Vesterbro Lokalhistoriske Forening og Arkiv
…Kulturstaldene
Bestyrelsesmøde 5. maj 2008, kl. 19.30 på kontoret
Til stede:

Ole Rindtoft (OR) Børge Juhl-Thomsen (BJ-T), Britta Ekberg (BE), Frantz Christensen (FC)
og Christian Kirkeby (CK)

Afbud:

Birthe Demskov (BD) og Siegfried Jürgensen (SJ)

1.

Meddelelser

OR redegjorde for de ting vi har fået fra Byfornyelsesrådgivningen i Hedebygade, og adskillige
arkivalier er lagt i bygning 66.
2.

Lokaler og Kultur Vesterbro

Bestyrelsesmedlemmer får nøgler til huset og bygning 66.
Sponsorudvalget til bygning 66 består af OR, BD og Jan M.
3.

Udgivelser

På bogmessen havde vi alle 6 numre Af skriftserien med. Solgt 3 stk .på bogmessen Chr`havn, men de
skal bearbejdes mere. BJ-T skal nærlæse dem. Foreløbig status. Sprogligt har FC nærlæst dem alle og
rettet, BD ikke nåede.. BD har kigget igennem alle, undtagen nr. 5.
1. ’Byens Gavle på Vesterbro’ er afleveret på kgl. Biblioteks pligtaflevering og ISBN-kontoret,
som den eneste.
2. Brita Olsson: ’Min barndom i Istedgade 29’…..skulle være i orden og der er kun brugt
hendes egne ord og billeder.
3. Birgit Olsen: ’Dengang jeg var lille’. Børge har talt med Birgit Olsen og kontakter hende
igen med hensyn til foto og med evt. foreløbig opsætning.
4. ’Fra Byporten til Bakkehuset’. Her vurderes selvfølgelig selve teksten også
copyrightproblematikken som København Før og Nu og Aldrig vistnok har overtaget.
Spørgsmålet er vi kan sende frem til ISBN og pligtafleveringen. Ingen i bestyrelsen kunne
åbne Birthes CD som CK fik før hendes afrejse. Over 20 computere er blevet forsøgt.
5. Ove Carlsen og Christian Kirkeby: ’Otto Krabbe 1910-84’. Her bør teksten nærlæses som
CK har skrevet, og hele teksten vurderes.
6. ’Fra Fælled til Forstad’. Her skal indholdet vurderes og teksten evt. rettes til og copyright
spørgsmålet vurderes. Ikke umiddelbart problemer vurderer BJ-T. Tanken var at den løbende
skal udvides med korte tekster, så det bliver Vesterbros Historie kort fortalt.
Michael Bjørn Hansens tekst om Vesterport mailes til BJ-T på i alt ca. 80 sider, inden endelig accept
fra Michael Bjørn Hansen.
4.

Arrangementer

Ikke en lyd fra Thomas Warburg om indvandringen.
Bente Juhl-Thomsen kirkevandring til Vestre Fængsel (kirke og museet). Der skal foregå den 26. maj.
Stram tidsfrist tilmelding, da fængslet skal have navn og adresse på deltagere. Størrelse på deltagere
ca. 20 stk. Der sendes kun ud til medlemmerne. Tilmelding fra disse senest 16 maj, så vi kan fyldt op
med andre.
Emmerne for efteråret møder er følgende:
Lektor Bent Jørgensen med medlem af vejnavnenævnet Christian Kirkeby som opponent med Bente
Juhl-Thomsen som mødeleder i september.
Kirkevandring med Bente Juhl-Thomsen til Eliaskirken og Mariakirken.
Christian Kirkeby forfatter til bogen om Folmer Bendtsen, en kunstmaler fra Vesterbro.
Efteråret møder bliver 29. september, 27. oktober, 24. november.
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5.

Arkivudvalget og SLAK

CK deltog I denne GF og har refereret til OR., som blev genvalg til suppleant. Til Arkivudvalget.
6.

Eventuelt

Til generalforsamling næste år den 11 marts bliver foreningen og arkivet 10 år. Det skal fejres.
Medborgercafeen er reserveret til dagen. BJ-T står for festmiddag. CK & FC skal stå for festskrift, en
foldet A4-side.
Pjece om foreningen, en 3-delt folder forsøges første omgang af CK-FC. Der skeles til foldere fra
andre foreninger i Københavns. Foto drøftes hvad Vesterbro var for udefra kommende. Istedgade set
mod Hovedbanegården var der enighed om.
Det er aftalt at Sofie (FC´s datter) skal administrere hjemmesiden. OR kontakter BD om koderne til
hjemmesiden. Møde er aftalt den 27/5
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Christian Kirkeby (ref)

