
Referat fra bestyrelsesmøde i KELA, holdt 20. august 2018 
Referat skrevet 21. august 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, referent og sidste referat  

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

 
2. Sydhavnsfilm 

• Vores film om Sydhavnen har længe været i ”bero”. Men nye kræfter i form af Søren Rød og 
Hasse vil forsøge at stykke noget sammen, da vi nu har fået drejebogen og forskellige 
filmsekvenser fra den afgåede filmgruppe.   
 

3. Kommende arrangementer  
Golden Days fredag 14. september  

• Det overordnede tema handler om dengang Karens Minde var Asyl og ”Åndssvageanstalt” samt 
lidt om bagsiden af Sydhavnen.  Arbejdsgruppen ved Jannie, Søren Rød, Bjarne Weesch (og evt. 
Hasse) sørger for, at KELA deltager med fotoudstilling og bogsalg i pavillonen. 

• Kl. 20.00 vil Birgit Kirkebæk holde foredrag om dengang KM var anstalt, og Søren Sol vil optage 
film incl. lyd af foredraget, som vil blive lagt ud på vores hjemmeside.    

 
Foredrag om Havebyen Mozart mandag 8. oktober kl. 19.00 

• Heinrick Nilsen vil fortælle og vise billeder fra Havebyen Mozart, hvor han voksede op i 
1950erne og 60erne. Foredraget er gratis og holdes på loftet. Jan aftaler nærmere med Heinrick. 

 
Rundvisning Københavns Rådhus (oktober) 

• Hasse og Bjarne aftaler nærmere med guiden og fastlægger en dato.   
 
Foredrag om boldklubben Frem (en mandag i november) 

• John Kassinger mangeårigt medlem af Frem vil fortælle om klubben og den specielle ånd i den 
gamle arbejderklub. Bjarne Weyhe kontakter John Kassinger og fastlægger endelig dato.  

 
Julefrokost på loftet (december) 

• Aftales ved næste bestyrelsesmøde.  
 
Foredrag om Rottekongen Cibrino mandag 14. januar 2019 kl. 19.00    

• Rottekongens søn Jan Grønbæk vil fortælle om sin far og om sit eget liv incl. sin opvækst i 
Sydhavnen. Jan Grønbæk tager sin harmonika med og vil spille et par numre, ligesom han vil vise 
nogle filmklip om sin far. Foredraget holdes på loftet.   

 
4. Visitkort og Flyers 

• Hasses søn arbejder videre med de viste forslag. Jannie laver et oplæg til en tekst, og sender den 
til Jan, der finpudser sammen med Torben Liebst.   

 
5. SLAK  

• Jannie oplyser, at SLAK s bestyrelse holder møde hos KELA torsdag 30. ds.  
 
 
 
6. Nøgler 



• Bestyrelsen har tidligere i år vedtaget, at der skulle laves en liste for hvem der havde nøgle og 
kode til arkivet samt, at en forudsætning for at få nøgle var, at man udførte et arbejde for KELA, 
hvor det var hensigtsmæssigt/nødvendigt at have adgang til KELAs faciliteter computere, printere 
og arkivmateriale. 

• Alligevel er der spredt et rygte om, at bestyrelsen har inddraget nøgler og nærmest nægtet folk 
adgang. Bestyrelsen skal derfor oplyse, at ALLE medlemmer der udfører et arbejde for KELA, 
hvor adgang til vores faciliteter og arkivmateriale er nødvendigt, naturligvis kan blive indskrevet 
på nøglelisten og få en nøgle.   

 
7. Evt.  

• Værestedet ”Stevnen” fra Stevns havde før sommerferien spurgt om KELA, om vi ville vise dem 
lidt af Sydhavnen.  

• Bjarne Weesch fra KELA påtog sig opgaven som guide og viste dem blandt andet Anker 
Jørgensens Plads, Kvarterhuset, Karens Minde og dansepavillonen, hvor Bjarne underholdte 
stevnsfolkene med Sydhavns anekdoter og sin enorme detailviden om bydelen. Tak til Bjarne. 

 
Referent Jan Arnt   
 


