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Referat fra bestyrelsesmøde i KELA, afholdt 10. marts 2020 
 
Referat skrevet den 12. marts 2020 
 
 
Mødedeltagere: 
Bjarne Weyhe, Bjarne Weesch, Jannie Wulff, Søren Rød Meyer, Hasse Greis Persson, Heinrich Nielsen og 
Jan Arnt. 
 
1. Ordstyrer / referent og sidste referat 

 Ordstyrer Hasse, referent Jan. 

 Referat 05.02.2019 blev godkendt. 
 
2. Persondataforordningen 

 Peter Saxov fra SLAK har samlet en række forholdsregler, som blev drøftet, og som vi efter 
bedste evne vil leve op til. Om forholdsregler se også bemærkninger i referat af 5. februar. 

 
3. Afholdte arrangementer 

 Afholdte arrangementer med pølsemand Morten Madøre og Strejkedrengene forløb 
tilfredsstillende, og referater er lagt ind på vores hjemmeside. 

 
4. Kommende arrangementer   

 21. og 22. marts Historiske Dage i Øksnehallen er aflyst på grund af Corona virussen. 
 12. marts kl. 19.00 Foredrag i Sejlklubben Mellemfortet om Sydhavnens havneområder. Er 

udsat på grund af Corona virussen.  

 20. april kl. 19.00 Generalforsamling på loftet, se punkt 5. 
 16. juni kl. 13.00 Sommerfrokost enten i bådklubben Syd eller sejlklubben Mellemfortet. Jannie 

indhenter priser hos Syd og Jan hos Mellemfortet, hvorefter vi træffer et valg. 
 
5. Generalforsamling 20. april kl. 19.00 på loftet 

 Formanden står for den overordnede styring og bestyrelsens beretning. Vi drøftede enkelte 
mindre vedtægtsændringer, bl.a. at der ikke skal være 7, men mellem 5 og 7 bestyrelses 
medlemmer.  Formanden renskriver og udsender forslaget sammen med indkaldelsen til 
medlemmerne. 

 Søren Sol og Jan er på valg, men på grund af travlhed ønsker de ikke genvalg til bestyrelsen, og 
de to suppleanter Karin og Heinrich ønsker også at trække sig tilbage. 

 Ved sidste bestyrelsesmøde blev aftalt, at vi i forlængelse af general forsamlingen afholder en 
Sydhavns Quiz med 12 spørgsmål i en tipskupon. Hasse sørger for tipskuponen. 

 
6. Medlemsorientering  

 Heinrich skriver og udsender snarest, og senest, d. 23. ds. påmindelsesbrev (Hukommelses-
Service) til de ca. 25 medlemmer, som endnu ikke har betalt for 2020. 

 Heinrich skriver og udsender Medlemsbrev med orientering om B-møde referat, og at de sidste 
to arrangementer er lagt ind på hjemmesiden. 

 
7. Temahæfte om de gl. gårde + møllen 
 Hasse har undersøgt priser, hvorefter Søren Rød vil skrive ansøgning til Lokaludvalget om 

økonomisk støtte til temahæftet på ca. 60 sider, som Søren og Jan vil forsøge at udarbejde inden 
julen 2020. Der søges også om midler til afholdelse af en offentlig bogreception. 
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Hæftet vil få fast ryg, så der kan stå tekst på ryggen, hvorfor den vil fremtræde som en lille bog i A5 
format. 

 
8. Diverse 

 Udstilling på biblioteket. Vi drøftede at lave 5-6 plakater med gamle billeder og lidt tekst, som 
biblioteket kan hænge op, og som vi også kan bruge andre steder. Tages op ved næste b-møde.  

 Heinrich oplyste at Strejkedrengene godt vil deltage i et nyt arrangement. 

 Forfatteren Lene Theil (bor i Sydhavnen) er ved at skrive bog om Sydhavnen og vil gerne holde 
foredrag om sit arbejde med bogen, som indeholder en række samtaler med Sydhavnere. 
Hvornår og hvem der kontakter Lene aftales ved næste B- møde. 

 Næste B- møde tirsdag 14. april kl. 12.00. 
 
 
Referent: Sekretær i KELA, 
Jan Arnt - den 12. marts 2020 


