
Referat fra bestyrelsesmøde i KELA, holdt 04. februar 2019 
Referat skrevet 05. februar 2019   
 
Mødedeltagere: 
Bjarne Weyhe, Bjarne Weesch, Jannie Wulff, Jørgen Topp Lassen, Sørens Sol Meyer, Hasse Greis 
Persson og Jan Arnt. og Søren Rød Meyer og Karin Parker havde meldt afbud. 
 
1. Ordstyrer, referent og sidste referat  
Ordstyrer Hasse og referent Jan.  
Referat fra sidste møde udsendt 27.11.2018 blev godkendt.  
 
2. Generalforsamling 15. april 2019 

a. Afholdes mandag den 15. april kl. 19.00  på loftet. Jørgen reserverer snarest 
lokalet. 

b. Jan udarbejder indkaldelse, som Sol sætter ind på vores hjemmeside. Indkaldelse 
og en venlig reminder om betaling for 2018 sendes samtidig ud som servicebrev.   

c. På valg til bestyrelsen er kasserer Jannie Wulff, næstformand Søren Rød og 
ordinært bestyrelsesmedlem Hasse Greis Persson, der alle er på valg i ulige år. 
Rød var ikke til stede, men Hasse ville godt fortsætte. Jannie var lidt i tvivl, men 
hælder mest til at ville genopstille både i bestyrelsen og som kasserer. (Det var i 
hvert fald, hvad referenten forstod)  

d. Suppleanter er på valg hvert år, hvorfor Karin og Jørgen er på valg. Jørgen vil 
godt være bestyrelsesmedlem og stiller sit kandidatur til rådighed om at blive 
valgt til næstformand ved generalforsamlingen. Dvs. hvis Søren ønsker at 
fortsætte som næstformand, kan der blive tale om et kampvalg. Karin har tidligere 
oplyst, at hun helst vil stoppe, da hendes primære ønske er at arbejde med den 
digitale billedregistrering. Dvs. vi skal finde ny suppleant i stedet for Karin og 
måske også for Jørgen.  

e. Jan ringer til Per Spillemand (Per Gustafsson) om han vil underholde efter 
generalforsamlingen. (Har efter mødet talt med Per, der har sagt OK til at komme 
og spille på guitar og synge fællessange). 

 
3. Arrangementer 

a. Julefrokosten i december 2018 var vellykket med 69 deltagere, men desværre med 
et underskud på kr. 2.500. Hasse påtalte at flere bestyrelsesmedlemmer ikke 
havde hjulpet tilstrækkeligt med, hvorfor han og flere andre fra arrangørgruppen 
havde knoklet. Næste år skal arrangørgruppen derfor arbejde på at undgå røde tal 
samt inden festen aftale, hvem der skal hjælpe til, så der ikke opstår 
misforståelser. Jørgen oplyste, at han godt vil være tovholder for både næste 
sommer- og julefrokost. 

b. Vores arrangement med otte folk fra Havebyen Mozart var vellykket og inden 2-3 
uger vil Sol og Jan sørge for, at der bliver lagt lyd, tekst og billeder ind på vores 
hjemmeside. 

c. Historiske dage: Afholdes i Øksnehallen 30. og 31. marts 2019. Om fredagen vil 
Jannie og to gange Bjarne sørge for at vores reol og opslagstavle sættes op i 
hallen. Om lørdagen vil Pia og Jan tage vagten fra kl. 10-13, hvorefter Hase og 
Lillian overtager vagten. Jannie, Søren Rød og Jannie (+ evt. andre) tager 
vagterne om søndagen. Jannie sørger for navneskilte. Endvidere aftalt, at 
ovennævnte mødes en mandag for at finde foto etc. som vi skal have med i 
Øksnehallen.    



d. Københavns Roklub (KR): Hasse vil snareste kontakte KR om et arrangement 
(juni eller august) i KR for vores medlemmer.  

e. Stejlepladsen: Det blev foreslået at lave en tur til august, september 2019 til 
Stejlepladsen og Fiskerihavnen. Der blev ikke valgt en tovholder, men Jan vil 
kontakte Michael Sydhavn Hansen fra Stejlepladsgruppen og spørge om han evt. 
ville være turguide. (Forsøger at få turen planlagt ultimo maj)  

 
4. Diverse 

a. Bjarne Weesch hænger vores folder op i skabet på det grønne plankeværk på 
Mozarts Plads. 

b. Bjarne Weesch overtager delvis arbejdet med arkivering i de fysiske mapper i 
stedet for Hasse, der har for travlt med andet. Dvs. det er fremover Weesch, Rød 
og Lizzie, der har ansvaret for den løbende arkivering i vores mange ringbind.   

c. Den digitale registrering/arkivering går fortsat strygende blandt andet takket være 
Karins effektive arbejde.  

d. Hjemmesiden er fortsat en kæmpesucces. Søren Sol viste os statistik at vores 
homepage i perioden 26.11.18 til 04.02.19 har haft 41.913 visits.  

e. Mens vi er ved de gode nyheder, så har Tonny Munnecke foræret Arkivet kr. 
1.000 for sit bogsalg. Tak til Tonny.     

 
Rengøringsdag 11.03.2019 

• Mandag den 11. marts mødes bestyrelsen og andre interesserede kl. 10.00 til 
fælles morgenmad og efterfølgende forårsrengøring af vores lokaler.  

 
 
Referent Jan Arnt   


