
Referat	fra	bestyrelsesmøde	i	KELA,	afholdt	12.	august	2019	
Referat skrevet 13.08.2019   
 
Mødedeltagere: 
Bjarne Weyhe, Bjarne Weesch, Jannie Wulff, Søren Rød Meyer, Søren Sol Meyer, Hasse Greis 
Persson, Heinrich Nielsen og Jan Arnt.   
 
1. Ordstyrer / referent  
Ordstyrer Hasse og referent Jan.  
 
2. Sidste referat 
Referat fra 14. maj 2019 blev godkendt. 
 
3. Afholdte arrangementer 
På hjemmesiden mangler tekst og billeder af vores deltagelse i Historiske Dage samt 
Sommerfrokosten. Aftalt at Hasse sender tekst og foto vedr. Historiske Dage og Søren Rød om 
Sommerfrokosten. 
Siden sidst har vi haft tur på Stejlepladsen samt sommerfrokosten på cafe Syd. På Stejlepladsen 
deltog 30 (som var max. antallet) og til sommerfrokosten var vi 54 medlemmer.  Kun ros og stor 
tilfredshed med begge arrangementer.   
 
4. Kommende arrangementer – oversigt 
29. august 2019 - Københavns Roklub (Hasse). 
31. august 2019 - Markedsdag + byvandring Mozartsvej (Søren Rød og Jan). 
07. oktober 2019 – Besøg på Brandstation (Hasse undersøger nærmere). 
04. november 2019 – Foredrag om Rock’n’Roll (Jan). 
09. december 2019 - Julefrokost – (Søren Rød nedsætter arbejdsgruppe). 
20. januar 2020 – Foredrag om Sydhavnen ved Morten Madøre (Jan undersøger nærmere). 
15. maj 2020 – Evt. udflugt i det nye Sydhavn (Sluseholm, Teglholm, Enghave Brygge).  
 
5. Københavns Roklub  
Der er stadig et par ledige pladser til arrangementet den 29. august. Søren Sol og Jan sender 
nyhedsbrev om dette sammen med orientering om Markedsdagen.  
 
6. Markedsdag lørdag 31. august 2019 
KELA deltager med en stand fra kl. 10.00 til kl. 15.00. Søren Rød koordinerer hvem der deltager 
i opstilling og hvem der passer standen. Lizzie har lovet at passe standen, men hvem andre?  
Søren Rød og Jan afholder de to ture på Mozartsvej Kl. 11.00 og 12.30, hvor der fortælles om 
butikkerne på Mozartsvej med fokus på butikkerne i 1950’erne og frem til i dag. 
Efter markedsdagen finpudser Rød og Jan teksten incl. fotos, så der kan lægges to artikler ind om 
”Mozartsvejs butikker” på hjemmesiden.  
Søren Sol og Jan udsender nyhedsbrev om ovenstående to arrangementer.   
 
7. Kontingent, folder etc.  
Heinrich præsenterede oplæg, som han og Rød havde udarbejdet. Heinrich sender konklusioner 
med eksempler til bestyrelsen og punktet drøftes videre ved næste bestyrelsesmøde.  
Foreløbige konklusioner: 
Søren Rød ændrer vores folder, så man på folderen kan se, hvordan man melder sig ind i KELA 
samt hvor meget det koster pr. år + hvor meget, hvis man først melder sig ind i løbet af året, så 
man kun betaler for de kvartaler, man er medlem.  



Heinrich laver udkast til standardbrev, hvor vi takker nye medlemmer for indmeldelse, samt et 
standardbrev med orientering om betaling af kontingent, som sendes ud som servicemeddelelse 
hver januar, da en del glemmer at betale.  
Heinrich og Rød laver oplæg til betaling via MobilePay og indmeldelsesprocedurer samt fordele 
ved at være medlem, som lægges ind på hjemmesiden.  
 
8. Diverse 
Vi køber ikke bøger, men tager gerne bøger i kommission.  
Bjarne Weesch kontakter SLAK om at opdatering af SLAKs navnelister stadig ikke er udført.  
SLAK årsmøde den 28. september 2019 holdes hos historisk forening på Vesterbro. Bjarne 
Weesch deltager på vegne KELA. 
Sct. Hans hospitals museum (Søren Sol arbejder videre med en udflugt). 
  
Referent Jan Arnt   


