
Referat fra bestyrelsesmøde i KELA, holdt 15. oktober 2018 

Referat skrevet 16.10. 2018   
 
Mødedeltagere: 

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

 
1. Ordstyrer, referent og sidste referat  

• Ordstyrer Søren Rød Meyer og referent Jan Arnt.  
• Referat fra sidste møde 20.8.2018 blev godkendt.  

 
2. Arrangementer  
Efterår 2018 

• Foredrag om Havebyen Mozart var vellykket, og omtale er allerede lagt ind på 
hjemmesiden og sendt ud som servicemeddelelse. Omvendt var der enighed om, at selve 
det praktiske ikke var optimalt. 

• Det blev derfor aftalt, at der ved fremtidige arrangementer skal der vælges tovholdere, 
der har ansvaret for en god tilrettelægning. Ligeledes blev aftalt, at Jan udarbejder en 
huskeliste for fremtidige arrangementer. Forslag til huskeliste er vedhæftet. 

• Rundvisning Københavns Rådhus den 25.10 kl. 10.55 ved rådhusets indgang. Der kan 
max. være 30 personer. Der er allerede fuld booket og folk på venteliste.  

• Til foredraget incl. spisning og rundvisning i boldklubben Frem har kun 13 medlemmer 
meldt sig. Vi annoncerer en ekstra gang på facebook, hjemmeside og nyhedsbrev. 

 
Forår 2019 

• Foredrag ved Birgit Kirkebæk om Karens Minde, da den var ”institution”. Søren Sol er 
tovholder og kontakter Birgitte og reserverer loftet. Forsøger om foredraget kan holdes 
tredje mandag i januar kl. 14.00 (dvs. ikke som aftenarrangement).  

• En uges tid efter laver Sørens Sol og Jan et interview med Birgitte, hvorefter det lægges 
på hjemmesiden.  

• Evt. rundvisning hos Københavns Roklub (KR) april 2019. Hasse er tovholder. 
• Det blev drøftet om vi skulle holde foredrag, der ikke handlede om Sydhavnen (i gamle 

dage). Det kunne f.eks. være folk fra andre bydele, der kom og fortalte deres bydele eller 
f.eks. SydhavnsCompagniet, der skulle fortælle om deres sociale arbejde. Umiddelbart 
var der skepsis, hvorfor vi går i tænkeboks.   

 
3. Julefrokost 

• Julefrokost afholdes 10.12 kl. 13.00 på loftet. Jørgen Topp er tovholder og med på holdet 
er også Søren Rød og Hasse.  

 
4. Flyers 

• Søren Rød viste sit fine oplæg til en ny Flyers, og fik OK til at arbejde videre med 
projektet.  

 
5. Fotos fra sommer- og julefrost 

• Det blev aftalt at fotos fra de to fester ikke skal lægges ud på vores hjemmeside, 
hvorimod fotos fra foredrag, udflugter etc. som hidtil kunne sættes ind på hjemmesiden.  



 
6. Økonomi (kontingent og betaling for ikke medlemmer) 

• Foreningens kreditkort kan ikke bruges ved digitale indkøb. Blev besluttet at Jannie må 
undersøge hvorfor. 

• Kontingent: Tidligere er aftalt at nye medlemmer skulle betale kontingent for den del af 
året der var tilbage, dvs. hver måned talte en tolvte del. Dette ændrede vi til 25 % fradrag 
i kontingentet for hvert kvartal i året. Dvs. første kvartal 100 %, andet kvartal 75 %, 
tredje kvartal 50 % og det sidste kvartal skulle betales 25 % af årskontingentet på kr. 
150,-.  

• For at markere forskellen på at være medlem og ikke medlem blev fastslået, at den gamle 
regel om et symbolsk beløb for deltagelse i arrangementer forsat er gældende. Beløbet 
fastlægges ad hoc. (ca. kr. 25,-).  

 
7. SLAK 
Ingen nyheder.  
 
8. Evt.  
Registrering af indkomne arkivalier og gæster 

• Der var enighed om at vi som et offentligt Lokalhistorisk Arkiv skal have en mere 
struktureret registrering af hvem der besøger os, hvad de afleverer af arkivalier og om vi 
må offentliggøre det. På et tidspunkt har Sol udarbejdet nogle skemaer, som ikke bruges. 
Disse skal findes, hvorefter vi må justere, så de også opfylder offentliglovens krav, 
hvorefter vi som fast procedure skal bruge dem både manuelt og digitalt. Når Sol har 
fundet dem sender han dem til Jan, som forsøger at komme med et forslag inden næste b-
møde.  

Nye åbningstider  
• Da vi har mange besøgende (både gæster og medlemmer) blev besluttet at udvide 

åbningstiden med to timer, så alle kan komme på Arkivet mandage mellem kl. 14.00 og 
18.00. (Allerede efter bestyrelsesmødet fik vi en del gæster, så ændringen må siges at 
være rettidig omhu!)   

Sydhavnsfilm  
• Søren og Hasse arbejder videre med filmen, men vælger evt. at lave det som en DVD 

med stilbilleder. 
Statistikker 

• Søren Sol viste nogle helt fantastisk flotte statistikker over hvor mange der besøger vores 
hjemmeside. Selv på en sløv dag er der omkring 170 besøgende.  

Nøgler 
• Der har igen været indbrud på Karens Minde, hvorfor vores nøgler ikke længere dur. 

Fremover vil færre få udleveret nøgler. Søren Sol og Hasse styrer hvem der får nøgle. 
Alarm og kamera i mellemgang 

• For at kan bruge PUSH systemet optimal vil mellemgangen fremover være låst, hvorfor 
Bjarne Weesch fremover og efter fælles forståelse bruger biblioteket, når Arkivet er 
lukket.   

Rengøring  
• Viskestykker og karklude må ikke ligge og flyde, men skal hænges op på kroge. Vil 

derfor bede Jørn om han vil opsætte 3-4 kroge ude i køkkenet. Generelt skal vi alle 
hjælpe mere til med at holde rent, vaske service etc. Aftalt at vi januar 2019 holder en 
fælles rengøringsdag, på samme måde som vi gjorde for et par år siden.  



Karin Parker 
• Det er bemærket at Karin laver et kæmpe arbejde med at lægge arkivalier (dokumenter, 

fotos mm) ind på den fælles database. Da hun ikke var til stede for at modtage vores 
hyldest, skal der herfra lyde et stort TAK til Karin.  

 
Referent Jan Arnt   
 
Bilag: 
Huskeliste til vores arrangementer 
 
NB 
Bøger: 
Sussanne Borg afleverede i går 10 af sine egne bøger om en Sydhavnstøs. KELA har tidligere købt en bog 
og de ti er i kommission. Boghandleren tager kr. 250,-.  
Anden udgave af ”Dreng af Sydhavnen” har et stykke tid været udsolgt. Nu er tredje udgave udkommet 
med 70 sider ekstra og i et større format. Kan købes hos boghandleren for kr. 350.  
For begge bøger gælder, at vi snarest skal vi fastlægge KELAs salgspris og reklamere for de to nye bøger.   
 
 
 
 
 
 
 
 


