
  VALBY LOKALHISTORISKE SELSKAB & ARKIV 
    Stiftet 19. april 1982                  Girokonto 166-5928 
   Mosedalvej 1, 2500 Valby             Danske Bank: 1551-1665928 
   CVR.nr. 31 66 72 75                                                                 www.valby-historie.kk.dk
   Lokalets tlf.nr.: 36 16 96 55                 e-mail: valby.lokalhistorie@mail.tele.dk            

                                 doc.: lokalhistorisk ref. 150414 af generalforsamling 
                                      
REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d. 15.04.14 kl. 19:00 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent: Ebbe Bay (EB) 
 
2.  Formandens beretning for 2013 
 Lene Christiansen (LC) fortalte om årets gang ud fra sin udsendte beretning. 
 Dertil tilføjede LC: 
 - Det kan være svært at finde et sted til vores generalforsamling inden d. 30.03., så måske  
   skulle vi overveje, at ændre vedtægterne og flytte datoen herfor? 
 - Der er et stigende antal forespørgsler på e-mail. 
 - Jonas Tim fortsætter med at få styr på vores hjemmeside - med link til vores arkivdatabase,  
   men der er fortsat et problem med den Københavnske billeddatabase.  
   Jonas Tim og Otto Vad prøver at løse problemerne sammen. 
 - LC har søgt om tilskud, hos Arkivudvalget, på ca. 7.000 kr. til Arkivets hjemmeside.  
   Vi afventer svar. 
 - LC takkede strukturudvalget, som har været særdeles flittige og kreative. 
 - LC: Vi forventer ikke nogen nævneværdig huslejestigning. 
 - LC takkede bestyrelsen for et godt samarbejde. 
 - LC ønsker flere frivillige i Arkivet, f.eks. til Valby Kulturdage. 
  Yderligere snak i forsamlingen: 

- Merethe (MC): Efter ændringen af Arkivets lokale er det blevet brugt til en tv-optagelse:  
  ”Valg i kommunen”, som har kunnet ses på DR2 i efteråret 2013. 
- Uffe: Det ville være oplagt, at søge Valby Lokaludvalg om de 7.000 kr. til hjemmesiden, hvis  
  vi får afslag fra Arkivudvalget, da det er vigtigt for Valbyborgerne at få hjemmesiden op at stå. 
  Uffe foreslog også at efterlyse historier fra Valbys ejer/grundejerforeninger. 
- Lars Ejsing fortalte, at Robert Jakobsen er født på Maribovej. 
- LC har fået en forespørgsel fra Nationalmuseet vedr. oprettelsen af en database med  

modstandsfolk/frihedskæmpere. Vi ønsker derfor oplysninger fra slægter i Valby, som evt. kunne 
fortælle om disse ”tavse helte”, som gemte våben i hjemmene, kørte post ud osv. 

- Niels Borger kunne fortælle, at netop d. 15.04. var årsdagen for drabet på 3 personer – under  
  krigen - ved Brandstationen, hvor 3 kors markerer det skete. NB havde lagt blomster på stedet.  

  Der findes en bog herom: ”De så det ske”. 
 
3. Det reviderede regnskab: Godkendt. 
 
4. Indkomne forslag: Ingen 
 
5. Fastlæggelse af kontingent for 2015: Uændret. 
 
6. Budget for 2014: Godkendt. 
 
7. Valgt til bestyrelsen for 2 år: 
 Lene Christiansen (LC) 
 Merete Carstens (MC) 
 Ebbe Bay (EB) 
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 Valgt til bestyrelsen for 1 år: 
 Lars Ejsing (LE) 
 Valgt som bestyrelsessuppleant for 1 år: 
 Niels Borger (NB) 
 Helge Rørdam (HR) 
 Valgt som revisorer for 1 år: 
 Lone Lykkeboe 
 Niels Valentin Nielsen 
 Valgt som revisorsuppleant for 1 år 
 Bent Roloff (BR) 
 
8. Eventuelt 

- Valby Lokaludvalg søgte nye lokaludvalgsmedlemmer og Ebbe Bay (EB) blev valgt ind. 
   Her ønsker han at fremme kendskabet til Arkivet. 
- MC gjorde opmærksom på, at man stadig kan tilmelde sig kurset i Gotisk skrift. 
- NB: Vi kommer til at søge penge til fremtidige projekter. 

    Vi kommer til at mangle unge mennesker til Arkivets arbejde. 
- LC: Ved fremtidige medlemsmøder ønskes forslag fra medlemmerne til arrangementer/udflugter. 
  LC foreslog f.eks. Københavns Museum, Cisternerne etc. 
- Uffe foreslog:  
 - En udflugt til toppen af FLS, med den flotte udsigt, hvor man kan se helt til Køge, og samtidig 
   evt. få en beretning om udnyttelsen af grunden. (NB: Ejendomsfirmaet som bygger på FLS- 
   grunden, har skrevet en lille bog herom.)  

    Valby Maskinfabrik og Lundbeck, kan der sikkert også fortælles en god historie om.  
- Grethe foreslog et foredrag om Matador/bagsiden af Matador. 
- Birgitte: Valby forandrer sig! Kunne bestyrelsen lave en plan, og foretage en billeddokumentation, 
  med de forandringer der sker?  
- LC, som mente det var en god idé, foreslog Helge Rørdam Olesen, som er en dygtig amatørfoto- 
  graf og ligeså Hans-Otto, NB og MC. 
- MC forslog at bruge en usb-nøgle til sine billeder, med oplysning om person, sted, dato, med små  
   kommentarer osv. 

Man kan evt. komme ned til Merete på Arkivet, hvor hun kan hjælpe med det videre forløb. 
- Uffe undrer sig over, at der ikke er mere overlapning mellem Valby Lokaludvalg og Arkivet! 

   Forslag om en omvisning på grønttorvet. Hvad skal blive, hvad skal væk? 
 
Under kaffen underholdt NB rigtig godt med, hvad han havde fået ud af vores nuværende udstilling, som 
således stadig varmt kan anbefales. 
EB: Der har boet mange billedkunstnere i Valby, ja, også møbelarkitekten arkitekten Børge Mogensen. 
HOL kunne tilføje, at der havde været flere kunstskoler i Valby, som f.eks. keramikværkstedet på Valby 
Tingsted, hvor Bindesbøl holdt til. 
LE oplyste, at Robert Jacobsen er født på Maribovej. 
BR: Af nuværende kunstnere kan nævnes Hanne Warming. 
Aftenens clou bestod i, at Valentin, uventet, rejste sig og holdt foredrag om, hvordan verden så ud, da han 
var barn.  
Begejstringen var stor blandt de 23 fremmødte, og gav anledning til megen god snak. 
 
Således beriget sluttede en god aften. 
 
 
 
Referent, Marga Sørensen 
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