
Referat	fra	bestyrelsesmøde	i	KELA,	afholdt	07.	oktober	2019	
Referat skrevet 08.10.2019   
 
Mødedeltagere: 
Bjarne Weyhe, Bjarne Weesch, Jannie Wulff, Søren Rød Meyer, Søren Sol Meyer, Hasse Greis Persson, 
Heinrich Nielsen og Jan Arnt.   
 
1. Ordstyrer / referent og sidste referat 
Ordstyrer Hasse og referent Jan.  
Referat 13. august 2019 blev godkendt. 
 
2. Afholdte arrangementer 
Afholdte arrangementer i Københavns Roklub 29. august samt vores deltagelse i Sydhavnens 
Markedsdag 31. august forløb begge tilfredsstillende. Vedr. Markedsdag næste år (2020) har vi aftalt, at 
vi deltager såfremt vi bliver inviteret.  
 
3. Kommende arrangementer  

1. 29. oktober 2019 kl. 19.00: Besøg på Brandstation. Hasse står for det praktiske med indkaldelse, 
PR og gave.  

2. 04. november 2019 kl. 19.00: Foredrag om Rock’n’Roll. Jan står for det praktiske. 
3. 09. december 2019: Julefrokost.  Arbejdsgruppe ved Jannie, Søren Rød og Hasse. Heinrich 

koordinerer med musikere. 
4. 20. januar 2020 kl. 19.00: Foredrag om Sydhavnen ved Morten Madøre. Jan står for det 

praktiske. 
5. 17. februar 2020 kl. 19.00: Foredrag om Fiskerhavnen ved bundgarnsfisker Poul Rasmussen + 

evt. fisker Bjartalid. Jan kontakter Poul Rasmussen for nærmere aftaler. Søren Rød og Jan står 
for det praktiske. 

6. 09. marts 2020 kl. 19.00: Foredrag om udvikling af Sydhavnen ved chef for områdefornyelse 
Camilla. Søren rød og Jan står for det praktiske.  

7. 06. april 2020 kl. 19.00: Foredrag om bombning af Shellhuset + Franske skole ved Tim 
Simonsen. Hasse står for det praktiske. 

8. 27. april kl. 19.00: Generalforsamling  
 
Søren Sol lægger arrangementerne ind på hjemmesiden i menuen ”Kommende Arrangementer”.  
Ikke medlemmer betaler kr. 20 for deltagelse. 
 
4. Nyhedsbreve + database, hjemmeside og facebook . 
Nyhedsbreve: 
Udsendelse af nyhedsbreve (servicemails) stopper. Søren Rød udsender brev til de ca. 340 modtagere at 
det stopper og opfordrer samtidig til at man kan melde sig ind både af interesse og for at støtte at 
historien om Sydhavnen bevares for eftertiden.  
KELAs hjemmeside:  
Dem der står for arrangementerne sørger i god tid for at tekster og foto sendes, så Søren Sol kan lægge 
det ind på KELAs hjemmeside som hidtil. 
KELAS Facebook og Arkivdatabase: 
Søren Sol har for mange arbejdsopgaver, hvorfor Heinrick og Hasse overtage ansvaret for KELAs 
facebook side og Arkivdatabasen. Sol vil dog i en overgangsperiode hjælpe og sætte de nye ind i 
arbejdet.      
 
 
 



 
5. Temahæfter + økonomisk støtte + udstilling 
Bestyrelsen har flere gange drøfte om vi skulle lave et årshæfte. Jan foreslog at man i stedet udarbejdede 
TEMA hæfter i samme A5 format og på ca. 48 sider og samme layout som vores 30 års jubilæumshæfte. 
Søren Rød og Jan ville gerne stå for det praktiske, hvorfor det blev vedtaget.  

• 1. hæfte vil omhandle de 5gamle gårde og dansepavillonen. Udgives 2020. 
• 2. hæfte vil omhandle butikkerne i Musikbyen + evt. øvrige Sydhavnen. Udgives 2021. 
• 3. hæfte vil omhandle Slusen, Fiskerhavnen og Stejlepladsen. Udgives 2022.   

Søren Rød og Jan har efterfølgende drøftet økonomisk støtte med Kgs. Enghaves Lokaludvalg, der 
umiddelbart var positive, hvorfor vi indenfor ca. 1 måned sender en ansøgning om støtte til det første 
hæfte. 
Biblioteket har flere gange spurgt om vi ville lave materiale til en lokalhistorisk udstilling på biblioteket. 
Ingen har meldt sig, hvorfor punktet tages op ved næste b-møde.  
 
6. Nye åbningstider (første mandag i måneden fra kl. 15.00 til 17.00) 
De øvrige lokalhistoriske foreninger og arkiver holder åbnet 1 gang om måneden.  
For at tilpasse os de øvrige arkivers åbningstider, og da KELAs bestyrelsesmedlemmer har mange andre 
opgaver, blev besluttet, at vi fremover holder åbnet den første mandag i måneden fra kl. 15.00 til 17.00, 
hvor folk kan komme for at undersøge data, aflevere arkivalier etc.  
Det vil dog fortsat være muligt at aftale møder på andre tidspunkter for folk, der vil aflevere arkivalier 
eller har specifikke lokalhistoriske behov.  
De aktive i KELA mødes fortsat på alle mandage, hvor fokus er arkivets drift og virke.   
 
7. Nye medlemmer, hjemmeside m.m.    
Vi vil gøre det nemmere for alle at komme ind på arkivdatabasen, så de fremover kan komme ind uden 
KELFA password.  
Jan vedhæfter forslag til nyt velkomstbrev og nytårsbrev med betalingsreminder. Heinrick arbejder 
videre med disse to breve + ny kontaktformular.  
Når disse formularer og breve er godkendt, lægger Sol i samarbejde med Heinrich det ind på 
hjemmesiden, hvor undermenuerne i de to første kolonner rokeres lidt rundt og et par enkelte slettes.  
 
8. Diverse 
Heinrick sender straks velkomstbrev til de 7 nye medlemmer fra Markedsdagen.  
Malte har oplyst at priser for vores hjemmeside vil stige. Vi afventer.  
SLAK bør tage initiativ til et Wordpress kursus. Hasse og Søren Rød vil gerne deltage.  
SLAK har stadig ikke rettet gamle navnelister på deres hjemmeside på trods af mange rykkere. Bjarne 
weesch rykker dem ved næste SLAK møde.  
 
Referent Jan Arnt   


