
Referat fra bestyrelsesmøde i KELA, holdt 14. maj 2018 

Referat skrevet 15. april 2018   
 
Mødedeltagere: 

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

 
1. Ordstyrer og referent 

• Ordstyrer Søren Rød Meyer og referent Jan Arnt.  
 
2. Godkendelse af seneste referat  

• Godkendt 
 

3. Copyright og betaling. 
• KELA bliver jævnligt kontaktet af besøgende eller pr. mail, om de nå bruge vores fotos og ældre 

dokumenter med henvisning til KELA.  
• Stort set alt må bruges privat, men såfremt det skal bruges til bøger, film etc. kan KELA ikke give 

tilsagn. Hovedreglen er, at det meste fra før 1970, som ikke er ”et kunstnerisk værk eller på anden 
måde beskyttet” må benyttes.  

• Såfremt udleveret materiale fra KELA ellers opfylder lovkrav skal KELAs navn nævnes, såfremt 
det udleverede materiale bruges kommercielt.  

• Såfremt materialet bruges kommercielt og KELA har udgifter til tryk og andet, må modtagerne 
betale omkostninger til KELA, hvilket ikke har været praksis tidligere, men skal ses på baggrund 
af, at vi har ret store udgifter til printerpatroner etc..  

• Hasse og Bjarne Weyhe skriver udkast til et standardbrev, som vi kan sende ved fremtidige 
henvendelser.   

 
4. Arrangementer  
Forårsdage 

• Lørdag 5. maj deltog vi i Kulturhusets fælles arrangement ”Forårsdage”. Billeder og omtale af 
arrangement kan ses på vores hjemmeside.  

Sommerfrokost 
• Holdes 12.juni kl. 13 i sejlklubben Syd.   

Golden Days 
• Holdes 14. september på Karens Minde (KM). Tema KM, da den var ”Åndssvageanstalt” samt 

bagsiden af Sydhavnen.   
• Nanna Widding fra Kulturhuset besøgte os, og vi meddelte, at vi også i år deltager i 

arrangementet både med udstilling på KM og med en plakat på Sydhavnens Station, hvor 12 
kunstnere løbende arranger udstillinger.  

• Søren Rød Meyer er tovholder for plakaten, der skal måle 80x118 cm. Jan sender et par ældre 
fotos fra Sydhavnen o. 1945 til Søren Rød. Men Søren Sol har nok også nogle fotos, som kan 
bruges til plakaten.  

• Nanna Widding sender kopi til os af det brev, hun sender til kunstnergruppen.  
Øvrige arrangementer 

• Øvrige aftalte arrangementer drøftes efter sommerferien.  
 
6. SLAK (fælles info-hæfte for SLAKs foreninger) 

• Ingen kender SLAK, hvorfor Jan foreslog, at vi spørger de øvrige lokalhistoriske foreninger i 
København (SLAK), om de vil være med til at producere et fælles A5 hæfte, hvor de første sider 
skal fortælle, hvem SLAK er. Derudover får hver forening en dobbeltside, hvor de med tekst og 
fotos skriver om den pågældende forening med adresse etc. 



• Jan sender brev til de andre foreninger inden 20. maj, hvor KELAs repræsentant Jannie vil 
fremlægge det på SLAKs bestyrelsesmøde 30. maj. 2018.  

 
7. Økonomi 

• Jannie fortalte, at vi både havde overskud og er solvente.  
• Jannie ønsker KELA visitkort. Aftalt, at Hasse undersøger layout og pris.  
• Søren Sol har efter mødet sendt QR kode til arkivet, så vi fra vores mobiltelefoner kan komme 

direkte ind på arkivets hjemmeside. (Er også en slags elektronisk visitkort)  
 
8. Sydhavnsfilmen  

• Hubert Sandstrøm har til formanden oplyst, at han er trådt ud af filmgruppen for flere måneder 
siden, hvorfor kun Henning Vig Lund og Finn Reidl er tilbage. Da projektet tilsyneladende er 
gået i stå (vi hører intet), blev aftalt, at formand Bjarne Weyhe sender en mail til Henning, om 
han fortsætter eller ej.  

• Hvis Henning ikke kan fortsætte, vil Søren Rød og Hasse evt. tage over.  
 
9 Eventuelt. 
Sydhavnsbladet ”Havnefar” 

• I maj 2018 er netop udsendt det første nummer af et 4 sider blad ”Havnefar” på gråt karduspapir. 
Midtersiden er en oversigt over diverse arrangementer i Sydhavnen.  Vi har orienteret Biblioteket 
og Nanna Widding fra kulturhuset om, at vi gerne vil deltage i udgivelsen af de kommende 
numre. Vi afventer foreløbig, om der kommer en reaktion. 

Fælles Sydhavnshæfte 
• Drøftede, at det er vigtigt, at KELA deltager i fælles arbejde med Sydhavnens øvrige 

(kultur)foreninger. KELA vil derfor sende et forslag ud til de 6-8 beslægtede foreninger med 
forslag om, at vi sammen skal lave et hæfte, hvor vi på de første sider fortæller om bydelens 
mangfoldige kulturtilbud, hvorefter hver forening får en dobbeltside til at fortælle om sig selv.  

• Kgs Enghave Lokalråd skal økonomisk støtte det fælles hæfte. Hæftet skal ligge offentlig fremme 
på biblioteker, butikker etc.   

• Bjarne Weesch laver en adresseliste over de otte vigtigste (beslægtede) foreninger. Jan laver efter 
sommerferien et oplæg til et brev, som vi efter sender til de øvrige ca. 10 beslægtede foreninger. 

Nøgler 
• Til KELAs Arkivrum har kun følgende fået nøgle og nye kode: Søren Sol, Jannie, Bjarne Weyhe, 

Hasse og Hubert. Da Hubert er stoppet med filmprojektet vil Bjarne Weyhe sørge for at Hubert 
returnerer nøglen. Såfremt andre i bestyrelsen på et tidspunkt får nøgle, skal dette bogføres i den 
nye nøgleliste, som Hasse har udført.  

Næste b-møde 
• Der blev ikke aftalt dato for næste møde. Det bliver først efter sommerferien engang i august.  

 
 
Tak for endnu et muntert møde J J J 
Referent: sekretær Jan Arnt   
 
 


