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alle nummererede så man kunne følge med i det store flotte ud
stillingskatalog der. blev. udleveret til alle udstillingens gæster.
Medlemmer af Lokalhistorisk Selskab var kustoder i hele udstil
lingsperioden hvor besøgende blev guidet rundt og fik tilbud om
små forfriskninger. Besøgstallet var i perioden over 1500.
Tak til arkivet og kustoderne for en flot flot indsats.
Lørdag d. 25. oktober kl.13 startede en gammel bus fra Hvidovre
Torv med 40 glade medlemmer der på denne vis blev transpor
teret til HT museet på lslevdalsvej.
Her fik vi adgang til at bese den store samling af gamle busser og
sporvogne i en imponerende samling. Alle var enige om at det var

Skitse til maleri af lærer og

2650 Hvidovre.

Fredag d. 24.oktober til d.søndag 16. november.
Hvidovre lokalhistoriske arkiv, stod for en stor og flot topografisk

Et lovende projekt

Artikler og oplysninger af lokalhisto

Stor tak til Niels Thougaard.

side 7-8-9-10.

�
Alarmpla s�H'1! l;:,
Avedørelejren
2650 Hv �� 11.
.

folkningen i almindelighed og for vestegnen i særdeleshed.

Bagsiden.
Akvarel af Poppelgården 1997

en god og lærerig tur, arrangeret af vort arrangement udvalg.
Mandag d. 17. november afholdt vi vor årlige generalforsamling,
der med Inge Larsen som dirigent blev ledet i en god og fornuftig
orden efter vore vedtægter. Alle valg var genvalg, men der var
kritik af vort regnskab, som blev godkendt, mod at vi i vort blad
lavede en berigtigelse af regnskabet med status. Denne be
rigtigelse findes på side 14 i dette nr. af bladet.

af Kirsten Andersen.
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"ALL YOU NEED"
en anmeldelse af en ganske almindelig tilskuer!
Fredag den 6. februar - vist nok en af de sidste aftener

�

tcat r Vestvolden opførte den musikalske komedie om ungdomsoprøret/
der 1 begyndelsen af 70-erne kom til Hvidovre - var jeg sammen
med venner og bekendte i Multihusets Teater for at se og ikke mindst
høre dette meget omtalte stykke.
Hørende til den ældre generation og vel nok i sandhedens interesse
nærmest med en noget negativ holdning til alt omkring det daværende
lllPS - og i stykket vel repræsenteret af "Helmer Olesen", var jeg
på forhånd ret forudindtaget i en kritisk retning! Men her blev jeg
vel nok "skuffet"! Mage til entusiastisk spilleglæde og fremragende
indsats af ALLE, møder man næppe på noget professionelt teater!
Jeg er virkelig imponeret både af instruktør og ikke mindst af

Kommende Aktiviteter.
Mandag d. 16. februar har vi foredrag i Bibliotekscafeen kl.19,30
Hvor Wagn Raabjerg tidligere købmand, Carlsbergdepot
indehaver og som afslutning på karrieren direktør for Faxe
bryggerierne, causerer over en lang tid i Hvidovre med del
tagelse i Lion Hvidovre afdeling.
Tilmeldelse på vor telefonsvarer 36 47 34 44.
På vort konstituerende bestyrelsesmøde mandag d. 8 december
enedes man om at bestyrelsen, der var blevet genvalgt fortsatte uændret med alle på de samme poster.
Forretningsudvalget blev pålagt at berigtige regnskabet, som det
blev vedtaget på generalforsamlingen, så resultatet blev
udsendt i næste nummer af vort blad..

skuespillernes indsats. Musikken var godt nok høj og pågående,

Der blev foreslået at vi afholdt en ekstraordinær generalforsam

men passede såvel til tekster som ideen bag stykket. Hvilken

ling mandag d. 16 marts i Bibliotekscafeen kl. 19,30 med kun et

herlig ungdom - og hvilke herlige enkelt-præstationer af såvel

punkt på dagsordenen, ændring af vore vedtægter, således at

unge som ældre! Derudover giver dette "intimteater" en oplevelse

vort regnskabsår følger kalenderåret.

af at man næsten føler selv at deltage i løjerne på scenen.

Til at varetage dette blev der nedsat et udvalg bestående af:

Fra en ganske almindelig ældre Hvidovreborger skal her lyde en
stor tak til alle, der på en eller anden måde har gjort det muligt
at sætte dette stykke op. Sammenholdt med de andre egnshistoriske

Poul Sverrild, Kjeld Jørgensen og Per E. Hansen.

spil vi har oplevet de senere år, placere "ALL YOU NEED"sig efter
min mening absolut blandt topscorerne!
Med venlig hilsen og tak
Eigil Jørgensen

Det blev vedtaget, at vi deltager i Bibliotekernes Uge i marts om

"Den gode historie". Her skal vi sammen med teatergruppen
RE F LEXU S fortælle skoleklasser om det at gå i skole i gamle
dage og forme det som en god historie.
Der er aktivitet over emnet i alle landets biblioteker, samt skoler
og foreninger der har meldt sig til at deltage og som protektor for
dette store arrangement har prinsesse Alexsandra sagt ja.
Det foregår i Ugerne 12 og 13.
Vores arrangement kommer til at finde sted onsdag d.18. marts
og onsdag d.25. marts begge dage i Rytterskolen.
Der er kun adgang for tilmeldte skoleklasser.
Arrangementudvalget arbejder med en tur til Politimuseet en
gang i maj måned. Mere herom senere.
Efter den ekstraordinære generalforsamling d.16. marts vil Per
E. Hansen fortælle om Hans Peder Pedersen- Dan, vor berømte
billedhugger der skabte " Den liJle hornblæser"" Elefantporten"
og " Holger Danske".
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Indkaldelse til:

Projekt VESTVOLDEN
Projekt Vestvolden er et beskæftigelsesprojekt med det formål
at tilbyde meningsfyldt arbejde, at give erhvervserfaring og ud
dannelse til ledige og at udbrede kendskabet til Vestvolden.
Projekt Vestvolden er et EU-støttet projekt med kommunerne
Hvidovre, Brøndby, Rødovre, Københavns amt, Skov og natur
styrelsen og A F- Storkøbenhavn.
Projektet har eksisteret 1 år og man har gennemført renovering
af amfiteatret i Hvidovre, rydning og genopbygning af volden ved
artillerimagasinet i Rødovre.
Renovering af en terrasse på Stavnsbjerggård.
Renovering af et batteri i Rødovre.
Anlæg af en demo-have på Stavnsbjerggård.

Hvidovre Lokalhistoriske
Selskab's
Ekstraordinære
Generalforsamling
Mandag d.16. marts
klokken 1930
i Bibliotekscafeen
Medborgerhuset Hvidovrevej 280.

Udsyn fra voldstien til Avedøre sletten.
Man har søgt ca. 7 mill. til delprojekter i 1998. Der er ialt 18 del
projekter med landskabspleje, renovering af bygningsværker og

Dagsorden:

opbygning af en minivold i 1: 100 og 1: 10.
Anlægget skal placeres i Artillerimagasinet og være en del af for
midlingen om Vestvolden.

Eneste punkt på dagsordenen:

Til projektet er knyttet en følgegruppe, der mødtes første gang i
sommer. Lige før jul var der et nyt møde, hvor man drøftede re
sultater og nye opgaver. I denne følgegruppe er Hvidovre Lokal
historiske Selskab præsenteret og kan være med til at komme
med gode ideer og iøvrigt præge arbejdet.

Ændring af vedtægterne som
foreslået på side 8 og 9.

Vores formand Dan Olsen var til mødet i sommer og jeg deltog
i julemødet.

Tag ud sider.
Venlig hilsen bestyrelsen.

Kirsten Andersen.
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Gældende vedtægter

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring

Gældende vedtægter

Ændnngsforslagene er undermeget.

§I FormAI

Selskabet har til fonnål at udbrede

Ændnngsfor>lagene er understrege!

§I Formål

kendskabet 11! og vække interesse for Hvidovre
kommunes lokalhistorie samt stølle udgivelsen af
lokalhistorisk lineratur om Hvidovre kommune

Selskabets fonnål er at udbrede kendskabet til og
vække interesse for lokalhistorien indenfor Hvidovre
Kommunes område. Samt støttebevaringsinteresser

lokalhistoriske udgivelserog anden foanidling af den

I

I
I I

Selskabet er en privat forening, der arbejder i nær

tilknytning til Hvidovre Kommunes Lokalhistoriske

tilknytning til Hvidovre Kommunes Lokalhistoriske

AIkiv

Arkiv.

, Bestyrelsen består af 9 medlemmer - heraf 2
, medlemmer valgt af og blandt udvalget for Kultur og
, Fritid medlemmer samt

2 suppleanter

medlemmer valgt af og blandt Hvidovre Kommunes
- samt 2 suppleanter

I

Kultur- ogFcitidsudva]g

suppleanter, I revisor og en revisorsuppleant

Valg af de 7 �bestyrelsesmedlemmer og de

foretages af den ordinære generalforsamling
Aikivlederen deltager

I1. �

-

Valg af de 7 bestyrelsesmedlemmer og de 2
1

Selskabet er medlem af Dansk Lokalhistorisk
forening.
Bestyrelsen består af9 medlemmer heraf 2

: myndighed

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i
marts måned, og indkaldelsen sker skriftligt med 14

14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet på

dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet på

generalforsamlingen, skal være fonnanden i hænde

generalforsamlingen, skal være fonnanden i hænde

senest 8 dage før generalforsamlingen.

senest 8 dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når

bestyrelsen besluller det, eller når mindst 20

bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 20

' medlemmer begærer det ved skriftlig henvendelse til

De af generalforsamlingen valgte

2 år ad gangen,

således at der på lige år vælges 4, på ulige år 3.
· 2 suppleanter vælges for 2 år ad gangen.
, Revisor og suppleant vælges for I år ad gangen.
Bes

elsen konstituerer si

virksomheder

§5 Bestyrelse
bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen,
således at der på lige år vælges 4, på ulige år 3

2 suppleanter vælges for

2

år ad gangen

Revisor og suppleant vælges for I år ad gangen
Best

selv.

elsen konstituerer si

selv

§6 Økonomi

§6 Økonomi

Selskabets regnskab offentliggøres i forbindelse med

Selskabets regnskab offentliggøres i forbindelse med

den ordinære generalforsamling.

den ordinære generalforsamling.
§7 Selskabets ophør

Til opløsning af Selskabet kræves en beslutning på en

Til opløsning af Selskabet kræves en beslutning på en

generalforsamling, hvor mindst en trediedel af

generalforsamling, hvor mindst en trediedel af
medlemmerne er til stede.

, medlemmerne er til stede.
·

j

Er dene medlemstal ikke mødt, indkaldes

Er dene medlemstal ikke mødt, indkaldes

ekstraordinær generalforsamling, som da er

ekstraordinær generalforsamling, som da er

, beslutningsdygtig uanset antallet af de fremmødte.

beslutningsdygtig uanset antallet af de fremmødte

I tilfælde af ophør tilfalder selskabets formue

: I tilfælde af ophør tilfalder selskabets fonnue

myndighed.

november måned, og indkaldelsen sker skriftligt med

forenin er, institutioner o

Re nskabsåret føl er kalenderåret

område kan associeres Lokalhistorisk Selskab
§3 Generalfonamling

Som medlemmer uden stemmeret kan optages

virksomheder .

De af generalforsamlingen valgte

Arkivlederen deltager i bestyrelsesmøderne.

Generalforsamlingen er selskabets højeste

medlemmer kan optages enkeltpersoner

§7 Selskabets ophør

foreni nger selskaber med vid er e som arbejder med
beslægtedeemner indenfor Hvidovre Kommunes
§3 Generalfonamling

medlemmer kan optages enkeltpersoner

, bestyrelsesmedlemmer vælges for

af den ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen er selskabets højeste

Generalforsamlingen f asts am er årskontingentet Som

§5 Bestyrelse

·

2

§4 Medlemskab

Generalforsamlingen fastsætter årskontingentet. Som

forenin er, institutioner o

suppleanter, I revisor og l revisorsuppleant foretages

i bestyrelsesmøderne.

§4 Medlemskab

Som medlemmer uden stemmeret kan optages

o=kal=
e hi·s=
����� �������������--�
i '�
=n
t o
·e�. ��
=
�
������-·
� =�
--:--:--:-:
§2 Organisation og tilhønforhold
tilhønforho
§2 Organisation og-:::
ld
Selskabet er en privat forening, der arbejder i nær

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring

Hvidovre Kommunes Lokalhistoriske Arkiv

Hvidovre Kommune.

NB.
Læs også bemærkningerne på side 10

medlemmer begærer det ved skriftlig henvendelse til
formanden med oplysning om dagsorden for det

fonnanden med oplysning om dagsorden for det
: begærede møde Bestyrelsen indkalder da

begærede møde. Bestyrelsen indkalder da

; generalforsamlingen med 14 dages varsel som

generalforsamlingen med 14 dages varsel som

ovenfor anført.

ovenfor anført.

Hvis omstående vedtægtsændringer vedtages som foreslået af

Beslutninger, herunder vedtægtsændring, træffes ved

Beslutninger, herunder vedtægtsændring, træffes ved

bestyrelsen indebærer det:

almindelig stemmenerhed

almindelig stemmenertaL

Følgende punkter skal behandles på

Følgende punkter skal behandles på den ordinære

generalforsamlingen.

generalforsamling:

I Valg af dirigent.

I. Valg af dirigent.

2

Fonnandens beretning.
Fremlæggelse af revideret regnskab.

2.
3.

4
S
6
7
8

Fastsættelse af kontingent.

4. Fremlæggelse af revideret regnskab.

fonnandens beretning.
Arkivlederens beretning.

Behandling af indkomne forslag.

S. Fastsættelse af kontingent.

Valg af betyrelsesmedlemmer og suppleanter

6.

Valg af revisor og revisorsuppleant

7. Valg af betyrelsesmedlemmer og suppleanter
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9 Eventuelt.

Eventuelt

8

Behandling af indkomne forslag.

i
I

Næste ordinære generalforsamling bliver d. 15 marts 1999
Næste regnskab kommer til at være for 14 måneder
1997 til 31 december 1998.
bestyrelsen
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fra 1 november

Hvidovre Lokalhistoriske Selskab

Et meget lovende projekt
Læs her om en kommende bogudgivelse som ikke bare lyder
lovende, men vil være en enestående bogudgivelse om de sociale

Bemærkninger til de foreslåede vedtægtsændringer:
I kolonnen til venstre står de nugældende vedtægter, som de fremtræder i den blå folder,
og i kolonnen til højre står de foreslåede vedtægter.
Forslagene til vedtægtsændringer er understreget i den højre kolonne.
I

§I har vi præciseret, at Hvidovre korrunune er det landområde, som er dækket af den
komunale forvaltning. Den gamle ordlyd gør selskabets arbejdsområde til et kommunalt
anliggende.
Hertil korruner, at vi har tilføjet et nyt indhold, hvorved vi udvider formå.let til også at
omfatte bevaringsinteresser, og selskabets støtte bør ikke blot rette sig mod bogudgivelser
men også mod andre formidlingsformer.
I §2 har vi indført, at selskabet skal være medlem af landsorganisationen. Det bunder i et
ønske om at sikre selskabet den nødvendige kontakt til, hvad der rører på sig andre steder,
og samtidig var deltagelse i landsorganisationens arbejde fra første færd Hvidovre
Korrununes begrundelse for tilskud til selskabet.
Vi har strammet sprogligt op for at præcisere, at det er kommunens Kultur- og Fritids
udvalg, der udpeger bestyrelsesmedierruner.
Sidst foreslår vi i en åben formulering, at andre lokale foreninger m. v , hvis arbejdsfelt er
gør snæver kontakt naturlig, kan associeres selskabet. Hvordan en associering i praksis kan
foregå, har vi ikke ønsket at præcisere, men vil overlade til siddende bestyrelser at forvalte
Som eksempel kunne peges på muligheden for at have en person uden stemmeret i
bestyrelsen. Det overordnede formål med forslaget er at have en åbenstående mulighed for
at sikre formaliseret kontakt til alle interessenter på vores område.

vilkår, som datidens lønarbejdere havde.

Jeg har i sin tid vzret historiker for Projekt Vestvolden I Rødovre kommune, og jeg
har i den forbindelse indsamlet en mzngde oplysninier, som hovedsa&eli& foreligger i form
ar kilder såsom politisager. faderskabssager, dokumenter fra rriilitzre arkiver.
Sat sammen til en bog fonzller disse kilder historien om livet pi og ved en af Danmarks største
entreprenørarbejdspladser, set med arbejderens øjne og berettet med arbejderens ord.
Jeg vedlzgger en synopsis over de kilder, jeg kunne tznke mig at medtage i en sådan bog.
Jeg henvender mig til jer samt Rødovre lokalhistorisk selskab og Historisk Selskab for Glostrup,
Brøndby, Albenslund og Vallensbzk i det håb, at I finder ideen spzndende nok til at hjzlpc mig
med at rå bogen udgivet under en eller anden form.
m.v.h.

Mikael Ouistensen
Gadagcrn
2600 Gli>strup
tlf. 43 4S 61 69

I §3 foreslås generalforsamlingen flyttet fra november til mans måned, så der bliver logisk
sammenhæng meUem generalforsamlingens placering og det foreslåede nye regnskabsår.
En lille sproglig præcisering foreslås omkring generalforsamlingens dagsorden, og punktet
Arkivlederens beretning fAr sit selvstændige nr.
I

Synopsis
Arbejdstitel
tredjestørste arbejdsplads
Kilder til arbcjderliv
Vestvolden 1888-92

Danmarks

§6 foreslås regnskabsåret forskubbet, så det følger kalenderåret.

I §9 foreslås, at selskabets formue i tilfælde af ophør ikke bare skal overgå til kom
munekassen, men til den specifikke del af kommunekassen, som vedrører lokalhistoriske
formål.
Det var alt, hvad vi i det lille udvalg samt i første omgang forretningsudvalget har kikket
på.
Kjeld Jorgensen, Per E. Hansen og Poul SverriId
8. I. 1998
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Glostrup lS. januar 1998

Hvidovre lokalhistorisk Selskab
Rynerskolen
Hvidovre Kirkeplads 1
2650 Hvidovre

Forsideillustn1tion: Volden efter regnskyllene i september 1889
Indledning
Den politiske og milita:re baggrund for byggeriet
Byggeriet (illustration 4 generalstabskon fra Ar 1900 + tværsnit af volden)
Bygherren.
Enueprenøreme
Forhørene
Politisag
Næringssag
Paternitetssag
Forsørgelscssag

11

Hovedafsnit
1888

Tyverisaii: Tyveri af pcnac fra kuffert i Brøndbyvester mølle( Ill. Foto af fæstningsgraven
med møllen i baw. samt avisannonee for SveriacsbAdenc, som tyven brugte til at flygle).
Voldssaa: Formand overfalder arbejder( lll: Formand overvlaer arbejdere).

Tyverisag: Tyveri af kapsko( III: Foto af kapsko)

Avisartikel: Socialdemokraten I 219 1888 "Slaveri på fæstningerne".
(III: Grundplan af marketenderi+ ordensregler for samme)
N<eringssag: Slagter RAsmus Poulsen.
Avisa..nikel: Vort Forsvar (III: Foto af artiklens forfaner oberst Sorrunerfeldt)
Avisa..nikel: Socialdemokraten 23/9 1888 "Arbejdet ved Vestfronten".
(III: Menuseddel og priskurant fra marketenderi)
Tyveri sag: Tyveri af tøj.

Dødsfald: Fir=stningsarbejder falder om.

N<eringssag: Slagter Rasmus Poulsen (III: Billede af volden nær slagterens hus)

Sag om bortlconunet'pcngebrev.

Tyverisag: Tyveri af ur. (III: Låneseddel fra sagsakterne)

Tyverisag: Tyveri af Ur:ppcr.
Tyverisag: Tyveri af tnesko (Ill. foto af Bleadamsvejens arrcsthus, hvor dem te for mindre
forseelser afsoner).

Avisartikel: Socialdemokraten

1890

1/11 1888 "Forholdene ved fæstnigsbyggeriet"

(III: Vedtzgter for Arbejdernes sygekasse)

Voldssag.

Voldssag: Overfald pA gendanner.( III: Billede/tegning af uberedne gendann er)

Næringssag: Danscforenina.
Forsørgelsesforhør. (III: Billede af forhørspersonens arbejdssted).
Tyveri sag: Tyveri fra glrd rur:r befir=stning. (III: Billede af graven m. glrden i baggr.)

1889

Voldssag: Tipmester overfalder fir=stningsarbejder. (III: Fir=stningsarbejdere)

Næringssag: Slagter RAsmus Poulsen.

Ingenierkorpset: Vejledning i betonblanding og støbning. (III: Fotos af forskellige stadier
af stebearbejdet samt tegning af blandestation.)

Tyverisag: Tyveri af skovle. (III: Foto af arbejdspladsen, hvor tyveriet fandt sted)
Sag: Ulovligt kortspil. (III: Søndre birks skriftlige forbud mod kortspil)

Ulykkestilfi::lde: Tipvognskusk kert ihjel. (III: Tipvognskusk i arbejde)

N<eringssag: Møller Thomas Nielsen. (III: Brøndbyvester mølle)

Bedragerisag: Snyd med akkorden.( I II: Trillesjak i arbejde)

Tyverisag: Tyveri af skovle. ( I I I: Fæstningsarbejdere med skovle som de stjålne)

Foto af politirapport vedr. ulovligt lonerispil bl. arbejdere.
Tyvcrisag: Tyveri af tøj. (Ill. Fir=stningsarbejder i stadstøjet)

Voldssag: Knivstikkeri ml. f<estnin11sarbeidere.
Næringssag: Fæstningsarbejdernes Forbrugsforening.

Tyverisag: Tyveri af frakke.( III: Typisk arbejdsmandsfrakke).
VoldtzgtSsag: Lokomotivferer voldtager tjenestepige. (III: Tegn. af pigens ar bejdssted
. foto af lokomotivskur som det, hvor volducgten foregik samt billede af voldgaden, hvor pigen gik

(III: Vedtzgter for forbrugsforening, brev fra fonnanden samt fotos
af foreningens regneskabsbog)
Avisartikel: Berl. Tidende: Birkedorruner Schous korrunentar til

tur.)

forbrugsforeningens alkoholforbrug.

Indberetning fra oberst Sonunerfeldt til Ingeniørgeneralen vedr.

1891

alkoholpolitik på arbejdspladsen

Følgebrev til ansøgning fra marketender om tilladelse til at sælge alkohol.

(III: Billede af formand for Arbejdsmændenes forbund P. Hennansen)

Forsørgelscsforhør.

Søndre birks svar med nærmere betingelser for tilladelsen.

Tyverisaa: Tyveri af flæsk.
Faderskabssag. (III: Fir=stninasarbejders bryllupsbillede).
Tyveri sag.

Ulykkestilfælde: Kulilteforgiftning (III: Avisartikel: "4 meMesker forgivet ved kulos")
Voldssag: Vold ml. fæstningsarbejdere.
Bedragerisag. Bedrageri af kolleger.

Bedra gerisag.

Voldssag: Slagsmll ml. fæstningsarbejdere og andre pA Valby bakke.
(Ill. Avisartikler fra Socialdemokraten vedr. slagsmllet +billede af Valby bakke
Tyverisag: Tyveri af jakke.
lndbrudssag: Tyveri af sæt tøj. ( III: Vridsløselille statsfængsel ca.
afsoner).
Avisartikel: Socialdemokraten

1890)

1890, hvor tyven

1/6 1889 •Stor strejke på fæstningerne".

Drabssag: Fæstningsarbejder dræbt af kollega. (Ill. Plan over værelset, hvor drabet
foregik

+

silhuenegning af drabsmanden.)

Ulykkestilfælde: Tipvognsulykke. (III: Tegning(primitiv) af ulykkesstedet samt billede
af lokomobilstation som den, hvor ulykken skete.

Fadersk abssag

1892
Faderskabssag (Ill. Pigens brev til myndighederne)
Tyverisag: Tyveri af pibe. (Ill. Tyvens opholdsbog)

Bestyrelsen finder dette tilbud så godt, at vi har besluttet at yde
støtte til dette projekt mod, at vi i forvejen får nødvendige infor
mationer om økonomien i projektet, samt om hvor mange af
omegnens kommuner og lokalhistoriske foreninger der er med

.

Bedragerisag.
Voldssag: Gårdejer overfalder fæstningsarbejder.
Tyverisag: Tyveri begået i voldsom tilstand af beruselse.
Voldssag: Overfald på arbejdsformand. ( Ill. tegning af overfaldsstedet samt foto af samme).
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på ideen.
Bestyrelsen
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Bestyrelsen.
Dan Olsen Spurvehøjvej 17 stv.
telefon 36 78 86 42 og 40 83 32 23

Formand.
Regnskab tor Hvidovre Lokalhistorisk• Selskab
Perioden fra l nov.1996 til 31 okt.1997

Næstfmd.

Kjeld Jørgensen Kløverprisvej 48.

telefon 36 75 20 91
Indtægter
Pra

beholdning

Udgifter

15.000,00

Medlemskontingenter

Tilskud til bogudgiveløe 15.000,00

22.900,00

Hvidovre komm.tilsk.

Medlemsmøder
ltontingent DLP med mere

3.774,00

Salg at katte med mere 7.340,50
Rytterskoledage
15.471,00
Renter

Poredragshonorarer
Blad fremstilling
Blad udsendelse

84,24

Bestyrelsesmøder
Administration
Rytterskoledage
Overskud
Balance

Kasserer.

64.569,74

6.203,50
3.751,50
1.401,50
4.878,50
1.717,94
1.079,75
l.461,75
18.145,76
9.929,54
64.569,74

Eigil Jørgensen Hvidovrevej 98 C.

telefon 36 47 00 58
Best.medl. Per E. Hansen Grenhusene 26
telefon 36 49 24 70
Best.medl. Esther Hansen Høvedstensvej 22. 2'tv
telefon 36 78 06 61
Best.medl. Eli Olsen Sognegårds All� 23. 3'tv
telefon 36 78 30 32
Best.medl. Bent Christiansen Paris Boulevard 20
telefon 36 49 29 41

Status

1 ·suppleant Erling Groth Ege Alle 41

Beholdninger 31 okt.1997
Jtaasebeholdning
Jyske Bank folio
Jyske Bank aftale konto
Oiro

475,00
4.489,94

31.okt.1996
Udestlend•

54.247,04
922,26

39.247,54
9.929,54

Balance

2·suppleant Kirsten Andersen Korshøjvej 6
telefon 36 78 60 60

l.027,28

Overskud

telefon 36 77 25 11

3'suppleant Dora Orneborg Toft Sørensens Vænge 11. 1'th.

55.169,30

55.169,30

telefon 36 75 70 83
Forretningsudvalg. Eigil Jørgensen - Dan Olsen og Kjeld Jørgense
Sekretariatudvalg. Bent Christiansen - Ell Olsen og Esther Hansen

Medlemsoversigt pr.31 okt.1997
Institutioner
medl.

a. 80,-

medl. a.

SO,-

23
81
210

i alt

5.920,00

Lokalhistorisk udvalg. Per E. Hansen - Kjeld Jørgensen og

6.480,00
10.500,00

Kirsten Andersen.

22.900,00

Arrangement udvalg. Bent Christiansen-Eli Olsen-Esther Hansen
Dora Orneborg og Erling Groth.

Revision og bilagskontrol foretaget

Redaktionsudvalg. Ansvarshavende redaktør Dan Olsen - Kjeld

Beholdninger kontrolleret

Jørgensen - Per Hansen og Kirsten Andersen.
ltasøerer

Presse sekretærer. Dan Olsen og Kirsten Andersen.
Udvalg for evt.bygningsbevarelse og lignende kommunal
politiske sager. Dan Olsen- Erling Groth og Kirsten Andersen
Formand for ovenstående udvalg er det førstnævnte medlem.
Revisor. Jens-Christian N ielsen Kløverprisvej 26. tlf .36 75 13 86
Revisorsuppleant. Inge Larsen Bernersvænge 7. 2·
telefon 36 78 47 36
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