
Referat fra bestyrelsesmøde i KELA, holdt 13. maj 2019 

Referat skrevet 14. maj 2019   
 
Mødedeltagere: 
Bjarne Weyhe, Bjarne Weesch, Jannie Wulff, Søren Rød Meyer, Sørens Sol Meyer, Hasse Greis 
Persson, Heinrich Nielsen og Jan Arnt. Karin Parker havde ikke tid, da hun knoklede med digital 
arkivering.  
 
1. Ordstyrer og referent  
Ordstyrer Hasse og referent Jan.  
 
2. Kontingent, medlemmer og åbningstider   

• En del medlemmer glemmer at betale kontingent, da der ikke sendes giro eller andet. 
Fremover vil vi i januar udsende et standardbrev til medlemmerne, hvor vi minder dem 
om betaling og betalingsformer. Søren Rød og Heinrich samarbejder om formulering af 
brev og styrer processen. 

•  Søren Rød og Heinrich vil også arbejde videre med oplægget fra Heinrich om, hvordan 
vi bedre kan holde på medlemmerne og få nye medlemmer.  

• Der er fortsat åben for offentligheden mandag kl. 16-18. Tidspunktet står på hjemmesiden 
og i udsendt referat fra generalforsamling, hvorfor vi indtil videre ikke sender yderligere 
info om åbningstid.  

 
3. Sommerfrokost 19.juni 2019  

• Søren Rød har straks efter mødet sendt servicemail til medlemmer om sommerfrokosten, 
der traditionen tro holdes i Sejlklubben Syd. Åben buffet koster 165,- og KELA betaler 
kaffen som koster kr. 15.- pr person. Drikkevarer er excl. pris.  

 
4. Markedsdag lørdag 31. august 2019 

• Zita Gustafsen, der har en butik på Mozartsvej 17 er tovholder for Markedsdagen, hvor 
butikker og private stiller stande op på Mozartsvej. Hun har spurgt om vi ville deltage 
med en stand samt være guide på rundvisning, hvor vi fortalte om hvilke butikker, der lå i 
1950’erne og ca. 20 år frem. Søren Rød og Jan har sagt ja til at være guide/rundviser. 
Søren Sol og Heinrich og evt. Lizzie vil godt stå for vores bod 3-4 timer.  

• Jan fortæller Zita, at vi deltager. Vi drøfter detaljer ved næste b-møde.  
 
4. PELs brev til Sol vedr. hjemmesiden om gl. gårde 

• Formanden sender i løbet af en uges tid svarbrev til PEL, at KELA har ophavsretten, men 
at vi i øvrigt er ved at omskrive afsnit om de gamle gårde på hjemmesiden, som vi 
forventer afsluttet inden sommerferien.   

 
5. SLAK  

• SLAK har stadig ikke ændret navnelisten på SLAKs hjemmeside, hvor afdøde 
medlemmer stadig figurerer. Søren Rød kontakter SLAKs formand.   

 
6. Ny bog 

•  Tonny har udgivet en ny bog. Forlaget har lovet at sende et gratis prøveeksemplar, som 
vi endnu ikke har fået. Når vi modtaget dette drøftes om vi vil købe et par eksemplarer.    

 
7. Udflugt i det nye Sydhavn (Sluseholm, teglholm, Enghave Brygge)  

• Aftalt at vi maj 2020 arrangerer en udflugt for medlemmer. Jan er tovholder.  
 



8. Udflugt Sct. Hans hospital og Boserup feriekoloni.  (kun bestyrelsen).  
• Søren sol har kontakt med nogle frivillige på Sct. Hans hospitals museum, som er 

interessant ligesom vi kan se hvor dansepavillonen har stået. 
• Sol foreslår derfor en udflugt for bestyrelsen med ægtefæller plus nogle af de medlemmer 

der er tæt knyttet til bestyrelsen. Bavnehøj skoles gamle feriekoloni Boserup ligger tæt 
ved Sct. Hans, hvorfor vi også kunne besøge den og spise medbrag frokost i det grønne. 
Næsten hele bestyrelsen var interesseret i at deltage. Der blev talt om en dag i 3. uge i 
august.  Søren Sol undersøger nærmere. Deltagerne betaler af egen lomme.  

 
Referent Jan Arnt   
 


