
Referat fra bestyrelsesmøde i KELA, holdt 26. november 2018 

Referat skrevet 27.11. 2018   

 

Mødedeltagere: 

Bjarne Weyhe, Jannie Wulff, Jørgen Topp Lassen, Sørens Sol Meyer, Søren Rød Meyer, Hasse Greis 

Persson og Jan Arnt. Bjarne Weesch og Karin Parker havde meldt afbud. 

 

1. Ordstyrer, referent og sidste referat  

Ordstyrer og referent Jan Arnt.  

Referat fra sidste møde 16.10.2018 blev godkendt.  

 

2. Registrering af afleverede arkivalier 

 Når der fremover afleveres arkivalier, registrerer vi online med sagsnummer, hvem der afleverer, 

hvad de afleverer etc., hvilket udføres sammen med den besøgende, så vedkommende også kan få 

en kvittering at arkivet frit må bruge materialet. Udføres i princippet efter samme skema, som de 

andre foreninger i SLAK benytter, og afleverede arkivalier scannes samtidig. 

 Til februar holder Søren Sol kursus for alle i bestyrelsen, hvor vi lærer at udfylde det digitale 

skema.  

 Udover digitale registrering, skal vi have et ringbind, hvor fysiske arkivalier kan sættes ind 

sammen med skema, hvor det opbevares indtil vi får det placeret i det rigtige ringbind. Såfremt vi 

fra starten ved, hvor arkivalierne skal placeres, sættes de direkte i den rigtige mappe/ringbind.  

 

3. Sydhavnsfilm 

 Hasse og Søren Rød arbejder på en blanding af faste billeder og korte filmsekvenser ligesom 

filmen deles op i bydele og overordnede emner.   

 I den gamle trailer slettes tekst hvornår filmen er færdig. 

 

4. Bøger 

Dreng af Sydhavnen 3. oplag: (Oplag 2 er udsolgt)  

 Oplag 3 er et revideret oplag, hvor sideantal er øget til 248 sider, hvor 2. oplag var på 176 sider. 

Samtidig er bogens format større. Arkivet køber et lille parti til kr. 260 pr. bog, og kan 

efterfølgende sælge bogen for kr. 299. Fortjenesten tilfalder Arkivet. Til orientering kan bogen 

også købes hos boghandlerne, hvor købspris er kr. 350. 

 Derudover køber Arkivet 1 bog til eget brug.  

 Kort omtale af bogen udformes snarest og lægges ind på hjemmesiden. (Søren Sol og Jan). 

 

En Sydhavnsbisse: 

 Arkivet har modtaget 10 bøger i kommission af Susanne Borg Pedersen, som sælges for kr. 239,- 

pr. styk, hvorefter Susanne får sin andel på kr. 200,- pr. solgt bog.  Til orientering kan bogen også 

købes hos boghandlerne, hvor købspris er kr. 250. 

 Kort omtale af bogen incl. priser lægges ind på hjemmesiden. (Søren Sol og Jan) 

 

5. Afholdte arrangementer 

 Vores besøg på Københavns Rådhus blev en stor oplevelse, og alle var enige om at vores guide 

Finn Rudaizky gjorde gennemgangen mere end levende.  

 Arrangementet ude i boldklubben FREM var ligeledes en stor oplevelse, hvor både John 

Kassinger, Lars Larsen og andre fra Frem veloplagte fortalte om boldklubben i fortid og nutid. 

Dejlig aften, men bestyrelsen havde forventet flere tilmeldinger.  

 

6. Julefrokost 



 Over 50 har allerede tilmeldt sig. Arbejdsgruppen ved Jørgen, Hasse, Søren Rød m.fl. aftaler selv 

detaljer.   

 

 

7. Planlagte interview (Havebyen Mozart og K. Kirkebæk)   

 Mandag 14. januar 2019 kl. 11.00 kommer 8 gamle havebisser med Heinrick i spidsen og 

fortæller om deres opvækst i Havebyen Mozart. Jan interviewer og Sol optager lyd, hvorefter det 

lægges på hjemmesiden sammen med noget tekst. 

 Bagefter (ca. kl. 12.30) er der fælles frokost, som parterne selv betaler. KELA giver dog kaffe og 

en øl.  

 Søren Sol kontakter Birgit Kirkebæk for aftale om et møde ultimo februar 2019, hvor Jan 

interviewer og Sol optager lyd, hvorefter det lægges på hjemmesiden sammen med noget tekst. 

 

8. kommende arrangementer 

 Generalforsamling april 2019. Jan foreslog, at Hasse og Søren prøvede at få noget af 

Sydhavnsfilmen færdig, så der kunne vises nogle uddrag efter selve generalforsamlingen. Drøftes 

videre på næste b-møde.  

 Hasse arbejder på et arrangement i Københavns Roklub omkring april/maj 2019. 

 

9. Økonomi 

 Tidligere beslutning om at IKKE medlemmer skal betale for at deltage i vores arrangementer blev 

stadfæstet. Prisleje omkring 20,- kr. men kan variere alt efter vores udgifter. 

 Vi har en medlemsliste på omkring 150 medlemmer, men til dags dato har kun 122 betalt for 

2018. Ved næste nyhedsbrev minder vi om at kontingentet går til et godt formål.    

 

10. SLAK og historiske dage  

 Jannie oplyser, at der måske i 2019 laves et fælles hæfte for alle foreningerne i SLAK. 

 Vi deltager sammen med øvrige SLAK foreninger i Historiske dag i Øksnehallen. Pia, Jan, Janni, 

Hasse, Lillian, Søren og Jane + evt. deltager for KELA.   

 

11. Diverse 

 Søren Rød fik input til Flyers og kommer med nyt oplæg.  

 Hvis mediefolk vil lave noget om og med KELA, skal vi godkende slutresultat inden det 

offentliggøres.  

 Hvis professionelle medier skal bruge vores billeder og andet, skal de betale.  

 Bestyrelsen skal neddrosle at rundsende interne mails til alle om småting.     

 

12. Evt.  

 Jørgen køber bårebuket til Per "Sorteper" Samuelsen begravelse. 

 Søren fortalte at der inden for de sidste 40 dage havde været over 50.000 sidehenvisninger til 

KELAs hjemmeside og heraf over 14.000 nye besøgende. I sær er der meget stor aktivitet, når 

Lizzie og Bjarne lægger nye skolebilleder ind. Utroligt, men dejligt, at så mange bruger vores 

hjemmeside.  

 

 

Referent Jan Arnt   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


