
Referat fra bestyrelsesmøde i KELA, holdt 08. april 2019 

Referat skrevet 08. april 2019   
 
Mødedeltagere: 
Bjarne Weyhe, Bjarne Weesch, Jannie Wulff, Søren Rød Meyer, Sørens Sol Meyer, Hasse Greis 
Persson og Jan Arnt.   
 
1. Ordstyrer og referent  
Ordstyrer Hasse og referent Jan.  
 
2. Evaluering af historiske dage  
Alle var enige om at det var både socialt og fagligt var vellykket.  
Vi solgte bøger og hæfter for kr. 1.750. Samlet overskud når udgifter til forfattere, forplejning etc. 
er betalt var ca. kr. 600,-. Til næste år skal vi huske:  

• Tage flere bøger med, da enkelte blev udsolgt 
• Skilt med store bogstaver, hvor der står SYDHAVNEN og derunder KGS. ENGHAVE  
• To ”rulleskærme” af samme type, som flere af de andre foreninger havde.  
• Paprør, som plakater kan rulles ind i ved salg.  

 
2. Generalforsamling 15. april 2019 

• Søren Rød og Bjarne Weyhe sørger for øl og vand. Janni og Lizzie tjekker betalende 
medlemmer. Søren Rød byder velkommen og foreslår Hasse som ordstyrer og Jan som 
referent. Jan fremlægger bestyrelsens beretning. (Er vedhæftet til bestyrelsen) 

• Efter generalforsamlingen ca. 10 minutters (øl) pause + underholdning ved Per 
Spillemand (Per Gustafsson). 

 
3. SLAK 

• Bjarne Weesch overtager Jannies post som KELAs repræsentant i KELA.  
• Bjarne og Søren Rød deltager i KELAs generalforsamling i morgen den 9. april. Søren 

laver notater fra mødet og sender til KELAs bestyrelse.  
 
4. Arrangementer  

• Stejlepladsen 20. maj kl. 17.00: 19 personer har allerede tilmeldt sig, dvs. kun 11 pladser 
tilbage. (tilmelding hos Jan Arnt). 

• Sommerfrokost: Onsdag 19.6.2019 kl. 13.00 cafe Syd.  (skal bestille lokale) 
• Københavns Roklub KR: Hasse arrangerer rundvisning ultimo august 2019. 
• Brandstation, museum: Hasse arrangerer rundvisning primo oktober 2019. 
• Foredrag om 50’ er ROCK n’ Roll ved Gorm Clausen. Jan kontakter Gorm og finder en 

dato i november 2019.  
 
4. Diverse 

• Der er stadig ikke lavet et ringbind med foreningens gøremål (”Hvem gør hvad”, 
Inventarliste etc). Der blev ikke udpeget en tovholder.  

• Sidste åbningsdag på Arkivet før sommerferien er mandag 3.juni og åbner igen mandag 
5. august 2019.   

 
Referent Jan Arnt   


