
Referat fra bestyrelsesmøde i KELA holdt 16. april 2018 

Referat skrevet 17. april 2018   
 
Mødedeltagere: 

• Jannie Wulff, Bjarne Weyhe, Bjarne Weesch, Jørgen Topp Lassen, Sørens Sol Meyer, Søren Rød 
Meyer, Hasse Greis Persson, Torben Liebst og Jan Arnt. Karin Parker havde meldt afbud. 

 
1. Ordstyrer og referent 

• Ordstyrer og referent Jan Arnt.  
 
2. Generalforsamling 

• Generalforsamlingen, som blev holdt sidste mandag, blev drøftet, og der var almindelig 
tilfredshed med mødet. Referat fra generalforsamlingen vil blive lagt ind på hjemmesiden i løbet 
af et par dage. På hjemmesiden er allerede lagt navne, telefonnumre og billeder af den nye 
udvidede bestyrelse på syv medlemmer + to suppleanter.  
 

3. Forretningsorden i den nye bestyrelse 
Følgende blev vedtaget:  

• Hasse udarbejder en liste med de personer, der har nøgle til hovedør, plus en liste med personer, 
der har gitternøgle og kode til arkivrummet.  

• Fremover må kun bestyrelsen + revisor have gitternøgle. (Revisor kun, hvis han sideløbende 
aktivt arbejder med KELA arbejde, der kræver, at han skal kunne komme på arkivet). 

• Bestyrelsen + suppleanter - i alt ni personer - indkaldes til bestyrelsesmøderne. Det er normalt 
formanden, der indkalder til møderne med en dagsorden og mindst en uge før mødet.  

• Ved afslutning af hvert b-møde aftales dato for næste møde.   
• Medlemmer, der arbejder aktivt i KELA, kan af bestyrelsen inviteres til at deltage i møderne, hvis 

det er relevant, at bestyrelsen skal involveres i det pågældende arbejde.  
• Kassereren indkalder løbende revisor til møder for gennemgang af regnskab. Interval blev ikke 

aftalt, men et kontrolmøde (kontokig) ved mindst hvert tredje møde anses som et minimum. 
 
4. Adgang til lokaler og åbningstider.  

• Da det er bestyrelsens pligt at passe på diverse arkivalier, blev det aftalt, at lokalet kun må 
benyttes til aktiviteter med relation til arkivets arbejde. Dvs. møder, der ikke vedrører arkivets 
drift og arbejde, er som udgangspunkt ikke tilladt.  

• For at sikre arkivalier vil der ske en omstilling af låsesystem til gitter.  
• Åbningstider for ALLE er hver mandag kl. 16-18. 
• Derudover er der åbent mandage kl. 10 til 16 samt torsdage 10 til 13 for KELA folk, der aktivt og 

løbende udfører praktisk arbejde. Det medfører, at der er ikke åbent for medlemmer, der kun 
kommer for at hænge ud eller sludre, da det er stærkt generende for de KELA folk, der arbejder.    

 
5. Arrangementer 
Forårsdage 5. maj.  

• Tovholdere er Søren rød, Jannie, Bjarne Weyhe og Bjarne Weesch.  
• Søren Sol og Jan sender orientering på FB og nyhedsbrev.    
• KELA deltager med ophæng af billeder og laver en quiz, der hedder ”Tip 13 rigtige”.  
• Da der er dans og andre aktiviteter i pavillonen frem til kl. ca. 13, kan vi først benytte pavillonen 

fra kl. 13. Hasse kommer med oplæg til originale tipskuponer, hvorefter tovholderne finder på 13 
lokalhistoriske spørgsmål og, hvad vinderen / vinderne skal have i præmie.  

 
 
 



Sommerfrokost 12. juni i sejlklubben Syd. 
• Tovholder Jørgen Topp og Janni. Budget 170 kr. pr. person.  
• Søren Sol og Jan sender PR ud på FB og nyhedsbrev.    

 
Øvrige arrangementer 

1. Juni: Grundlovsdag fra kl. 10.00 holder Ole Søndergård og Bjarne Weyhe også i år Boserup-
arrangement, som primært henvender sig til tidligere elever fra Bavnehøj Skole. (ikke KELA 
regi) 

2. Oktober: Heinrick fra HF Mozart vil holde foredrag for KELAS medlemmer på loftet til oktober 
2018. Jan aftaler dato med Heinrick. 

3. November: Karin undersøger, om Knud Poulsen vil holde et foredrag om Sydhavnen blandt andet 
om HAPO. (Jeg foreslår mandag 5. november kl. 19.00 på Loftet). 

4. December: Julefrokost på loftet.  
5. Januar 2019: Evt. foredrag om FREM ved John Kassinger.  
6. Februar 2019: Jan Grønbæk holder foredrag om Lizzie og hans far rottekongen Cibrino incl. om 

hans værksted i Sydkrogen. Lizzie har allerede oplyst, at hun vil spørge sin bror.  
7. Marts 2019: Evt. foredrag og sang med Spillemand Per, hvor han muligvis kan fortælle om sit 

arbejde som formand i Albertslund Lokalhistoriske Arkiv. Jan tager kontakt.  
8. Hasse foreslog besøg på Kbh. rådhus og Roskilde Rockmuseum. Forslag tages op ved n. møde.  

 
6. SLAK 

• KELAs repræsentant Jannie deltager på SLAKs generalforsamling senere på måneden.  
• Jannie er blevet spurgt, om hun vil ind i SLAKs bestyrelse, hvilket vi naturligvis er glade for.  

 
7. Hjemmeside 

• Søren Sol oplyser at siden bare kører og har et besøgstal på ca. 250 pr. døgn. Det kan vi kun være 
stolte af.   

 
8. Salg af bøger 
Det er vigtigt, at KELA har nogle bøger og hæfter om lokalhistoriske emner.  

1. KELA køber derfor 10 af Tonnys bøger med titlen ”Gamle Hermod” til en fornuftig pris.  
2. KELA køber 20 bøger ”Dreng af Sydhavnen”, når 3. reviderede oplag er trykt. Det nye oplag har 

ca. 20 flere sider end 2. oplag, da der vil komme et par ekstra afsnit.  
    
9 Eventuelt. 

• Søren Sol køber ekstra scanner A3 i samme type som den, vi har.  
• Tonny har kontaktet os, da han er blevet kontaktet af en dame, der har noget viden samt materiale 

om Frederiksholm Teglværk. Aftalte, at Søren Sol tager kontakt til Tonny, så en dato kan aftales 
med henblik på, at der laves et interview til vores hjemmeside.   

• Næste b-møde mandag 14. maj kl. 13.00 
 
 
Tak for konstruktive indlæg og godt humør J J J 
Referent: sekretær Jan Arnt   
 
 


