
Referat fra bestyrelsesmøde i KELA. 

Holdt den 11. juni 2018 

Mødedeltagere: 
Jannie Wulff, Bjarne Weesch, Jørgen Topp Lassen, Søren Sol Meyer, Søren Rød Meyer, Hasse Greis Persson, 

Bjarne Weyhe.  - Jan Arnt havde meldt afbud. 

Ordstyrer og referent Bjarne Weyhe. 

Punkter på dagsorden: 

1. Fotoprojekt. 

Da alle tidligere medlemmer af projektgruppen har trukket sig, valgtes en ny gruppe enstemmigt:  Søren 

Rød Meyer og Hasse Greis Persson.  

Torben Liebst blev hørt, om han var i besiddelse af et manuskript, hvilket han ville undersøge og medbringe 

til Arkivet. 

2. EU's krav om brug af data og personlige oplysninger. 

Jan Arnt har sendt et forslag til bestyrelsesmødet, som efter kort drøftelse blev accepteret indtil videre. Det 

vil alene vedrøre fotos. 

Ordlyden vil være: 

”Skulle der være fotos eller citater, hvor der ikke er angivet kilde, er det fordi, vi ikke har kunnet finde 

pågældende. Håber på forståelse.  

Skulle der være personer, der ønsker, at deres navn ikke må stå på gamle klassefotos, kan man rette 

henvendelse til Lokalhistorisk Arkiv, hvorefter vi vil sørge for, at navnet slettes under det pågældende foto. 

En retouchering af billedet er også muligt, hvis dette ønskes.” 

Den tekst vil fremkomme for enhver, der vil se billeder. Ved markering i krydset øverst til højre, vil man 

kunne begrænse, kun at se denne tekst en gang i kvartalet. 

3.     Bestyrelsen besluttede, at lave et fælles bestyrelsesvisitkort. 

         200 stk. med mulighed for på bagsiden at skrive kontakten i Lokalarkivet. 

4.     Jørgen var utilfreds med ordning om manglende udlevering af nøgler til samtlige medlemmer. 

På bestyrelsesmødet d. 16-04-2018 under punkt 3. Forretningsorden i den nye bestyrelse blev følgende 

vedtaget: 

Fremover må kun bestyrelsen + revisor have gitternøgle. (Revisor kun, hvis han sideløbende aktivt arbejder 

med KELA arbejde, der kræver, at han skulle komme på arkivet). 

Jørgen deltog selv i bestyrelsesmødet. 

Tak for konstruktive indlæg og godt humør.  

Med KELA hilsen 

Bjarne Weyhe 


