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Referat fra bestyrelsesmøde i KELA, afholdt 05. februar 2020 
 
Referat skrevet den 6. februar 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 og referent Jan. Referat 10.10.2019 blev godkendt. 
 
2. Afholdte arrangementer 
Afholdte arrangementer i Brandmuseet og Morten Madøre på Loftet forløb tilfredsstillende - Bjarne 
Weyhe vil sørge for at referater inkl. fotos bliver lagt ind på hjemmesiden snarest.   
 
3. Kommende arrangementer   

 17. februar kl. 19.00 synger Strejkedrengene ved Jørn Petersen og Bjarne Ørbekker på loftet. 
Heinrich står for det praktiske.   

 21. og 22. marts Historiske Dage i Øksnehallen, hvor vi deltager sammen med SLAK, se 
særskilt punkt 4. 

 6. april kl. 19.00 foredrag på loftet om Bombningen af Shell Huset ved Tim Simonsen. Hasse 
står for det praktiske. 

 20. april kl. 19.00 Generalforsamling på loftet, se særskilt punkt 5. 

 12. marts kl. 19.00 Foredrag i Sejlklubben Mellemfortet, se punkt 10.  
 
4. Historiske Dage i Øksnehallen 
Formanden Søren Rød står for den overordnede styring. Janni sørger for at vi får adgangsskilte fra 
SLAK.  

 Fredag: Bjarne Weyhe og Bjarne Weesch stiller reol, bøger, foto etc. op.  
 Lørdag: 10-14 Jan og Pia tager vagten. Fra kl. 14 til 18 overtager Hasse og Jannie. 

 Søndag: 10-14 Søren Rød + Karsten Wenneberg. Fra 14-17 Bjarne Weesch + Per Gustafsson. 
Bjarne Weyhe kommer ved lukketid og hjælper Bjarne og Per med at pakke og køre væk.  

 
5. Generalforsamling 20. april kl. 19.00 på loftet 

 Formand står for indkaldelse, den overordnede styring og står for bestyrelsens beretning.  
 Søren Sol og Jan er på valg, men på grund af andre gøremål ønsker de ikke genvalg i 

bestyrelsen - Jan fortsætter med at udføre aktiviteter for KELA. 
 Heinrich er suppleant og ønsker ikke genvalg. 

 Tilbage i bestyrelsen er 4 medlemmer, hvor der jvf. Vedtægter § 6 skal være 7 medlemmer. Da det 
i perioder er vanskeligt at få 7 personer til at sidde i bestyrelsen vil den nuværende bestyrelse inden 
1. marts 2020 fremsende anmodning til vedtægtsændring: 

  
At bestyrelsen består af 5-7 personer, hvor der altid skal være en formand, næstformand, kasserer og 
sekretær. Formanden og sekretæren vælges i lige år, næstformanden og kassereren i ulige år – et til to 
ordinære bestyrelsesmedlemmer hhv. lige og ulige år. 
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6. Persondataloven 

 Vi gør som resten af lokalhistoriske Arkiver, tager den med ro, undlader at lægge portrætfoto 
med personfølsomme data ud på nettet, og såfremt vi får henvendelser for folk, der ikke ønsker 
at deres navn står på et klassebillede, så sletter vi straks navnet. På hjemmesiden åbner en boks i 
øvrigt de første gange man besøger siden, hvor man opfordres til at skrive til KELA, hvis man 
ønsker sit navn slettet. Medlemskartoteket med navne og adresse offentliggøres aldrig.   

 
7. Åbningstider på Arkivet 

 Vi har åbent hus for alle interesserede første mandag i måneden fra kl. 15-17.  

 Derudover kan aftales andre tidspunkter for aflevering af arkivalier og lignende, da der normalt 
på mandage er åben for dem, der udfører arbejde med arkivalier, database, hjemmeside etc. 

 
8. Hjemmeside  

 Håber Søren Sol i en overgangsfase kan hjælpe og lære fra sig, så flere andre kan lære at 
administrere MacOS og vores hjemmeside. Sideløbende forsøger vi at få en IT kyndig iMac 
webredaktør. 

 Alternativ skal overvejes om nogle skal på kursus i operativsystemet MacOS og hjemmeside 
programmet WordPress, eller om vi skal skifte fra MacOS over til Windows (PC), som flere er 
mere fortrolige med og så sælge vores iMac computere.  

 
9. Diverse 

 Hasse fortsætter det store arbejde med Arkivdatabasen med støtte fra Merete fra Valby. 

 Temahæfter udsættes foreløbig på grund af andre aktiviteter.  

 Søren Rød opdaterer vores foldere og sørger sammen med Hasse for at de trykkes i 200 
eksemplarer.  

 I øvrigt oplyser vores kasserer Jannie, at økonomien er tilfredsstillende. 
 
10. Foredrag Sejlklubben Mellemfortet  

 12. marts kl. 19.00 Sejlklubben Mellemfortet har bedt KELA, om vi vil holde et foredrag om 
Fiskerhavnen, Tippen og havnens udviklingshistorie. John Andersen og Jan Arnt fra KELA står 
for foredraget, som bliver et offentligt foredrag inkl. aftensmad i Tutten i sejlklubbens lokaler. 
Tilmelding er direkte til sejlklubben.  

 
11. Næste Bestyrelsesmøde 

 Afholdes onsdag 4. marts kl. 12.00 på loftet, hvis behov. 
Heinrich har meldt afbud. 

 
 
Referent: Sekretær i KELA  
Jan Arnt - den 6.2.2020 
 


