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BESTYRELSENS BERETNING 

 

Efter en fin generalforsamling i 2017 kom der et ny ansigt i bestyrelsen.  
 
Jane Brøndum blev genvalgt som formand, og Jørgen Sønnichsen blev indvalgt som bestyrelsesmedlem, mens Lisa Vogel 
og Jeppe Vestenaa ikke var på valg. Der kom også to helt nye suppleanter; Ib Knudsen og Dorrit Christensen. 
 
Det 5. bestyrelsesmedlem kunne vi desværre ikke finde, derfor trådte Ib Knudsen og Dorrit ind i bestyrelsen, efter Jeppe 
Vestenaa blev ekskluderet pga. fravær i bestyrelsen 3 gange uden afbud. 
 
Efter generalforsamlingen fik vi et helt nyt møblement i Cafe17, - hvor var vi glade og stolte!  
 
Tak til Brohusklubben, der skaffede midlerne til renoveringen og møblerne fra Københavns Kommune. 
Resten af året 2017 har bestyrelsen primært været fokuseret på TC1866 og økonomien som har fyldt meget. 
 
 
Det har været mange svære diskussioner, og bestyrelsen har måttet erkende, at Døveforeningen af 1866 ikke kan bære 
den økonomiske byrde som tolkecentret er blevet og besluttede at afskedige samtlige medarbejdere i både tolkecentret 
og foreningen, inkl. Café medarbejderne. 
 
Tolkecentret vil blive endeligt afviklet ved udgangen af juni 2018. 
 
Døveforeningen af 1866 har p.t. altså ingen medarbejdere fra 1 juli 2018. Men bestyrelsen vil arbejde på at finde en 
anden løsning, så der kan være mindst 1 medarbejder i huset til daglig.  
 
 
Til sidst vil vi takke jer medlemmer for jeres tillid til os og vores bestyrelsesarbejde. Vi vil altid lytte til jer og jeres ønsker 

til foreningen. Vores klare mål er, at I føler jer velkomne hos Døveforeningen af 1866.  
 

ØKONOMI 

 

2017 blev desværre endnu et dårligt år for Døveforeningen med et samlet underskud på 717.000 kr., hvilket er stærkt 

bekymrende. 

Tc1866 alene hænger med et stort underskud på 688.000 kr. af flere årsager, som I kan læse mere under afsnittet 

tc1866. 

Vi modtager fortsat og stabilt kommunale tilskud i forbindelse med §18 og §79 både til Døveforeningen og 

Brohusklubben.  

Selvom vi søger om kommunale tilskud i over 40 kommuner, hvor vores medlemmer bor spredt i Hovedstaden og på 

Sjælland, så er det desværre ikke nok til, at vi kan drive foreningens aktiviteter baseret på frivillige.  

Vedr. ejendommen er overskuddet reduceret til 117.000 kr. pga. færre udlejninger end forventet, samt har der været 

flere uforudsete udgifter bl.a. i forbindelse med indbrud og de løbende reparationer i vores gamle og nedslidte 

ejendom.  

Det hjalp betydeligt, at Døveforeningen fik et nyt omlægningslån hos BRFkredit i maj måned, der bevirker en forventet 

besparelse på mindst 250.000 kr. om året i 10 år fremover i forhold til det tidligere/gamle lån hos Nykredit. Cafe17s 
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omsætning har også faldet lidt ned i forhold til 2016 pga. færre arrangementer samt en investering af en ny og 

moderne kaffeautomat. 

SEKRETARIATET

Døveforeningen af 1866s sekretariat, står for foreningens daglige drift, mens bestyrelsen har det overordnede ansvar 
for foreningen. Bestyrelsen står for politiske og økonomiske beslutninger. 

Julie Hejndorf søgte andre udfordringer, derfor sluttede hun hos 1866 i slutningen af januar 2017. 

Jette Zehntner blev ansat i 15 timer om ugen fra 1. august hvor hun arbejdede med kommunale ansøgninger samt 
etablere den nye hjemmeside. Behovet for en ny hjemmeside opstod, da Wavehouse gik i konkurs.  

Den nye hjemmeside er åben fra 1. februar 2018. Det skal gives stor ros til Jette for hendes arbejde. 

Vi er 3 fuldtids- og 2 deltidsansatte i sekretariatet /drift af ejendommen.  

Det skal også lydes tak til sekretariatet. 

 

EJENDOM 

 
Det har desværre været et mindre godt år for ejendommen.  

Der var et stort indbrud i februar, som gik udover Cafe 17, 1866 museum, 1866s kontor og DDL.  

Det var især dørene som blev ødelagt.  

Efter et påbud fra forsikringen, har vi nu installeret alarm på flere etager, så vi er sikret fremover. Der har været en del 
udgifter i forbindelse med indbruddet.   

Vi har tjent mindre på udlejning af lokaler og især en periode i efteråret var der kun få udlejninger. Så vi har tjent mindre 
end normalt der.  

Der har også været en del problemer med vores varmecentral, især med nedkøling, så vi har indhentet tilbud fra flere 
firmaer, for at kunne reparere, så vi kan spare penge på langt sigt. Vi har indgået et samarbejde med et firma, som skal 
reparere ventilationen i festsalen, så indeklimaet kan blive forbedret. 

Der skal lyde en stor tak til vores ejendoms-udvalg for at udføre lettere reparationer i huset. 

Vi har fortsat Storlogen hver tirsdag og onsdag.  
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CAFÉ 17 

 

2017 har været både et godt og dårligt år for Cafe 17. Det bedste har været den store renovering af cafeen. Cafeen er 
blevet malet og har fået nye møbler, så nu ser lokalet både lyst og moderne ud.  

Det fejrede vi med en åbningsfest d. 5 maj, og det var en fantastisk aften. Vi skylder en kæmpe stor tak til de frivillige, 
som har hjulpet til med at vælge møbler, vælge farve, male osv.  

 

Desværre har Cafe 17 et større underskud sammenlignet med året før pga. udgifter til en ny kaffemaskine og alarm. 

Det er fortsat Tharnthong Mikkelsen og Bianca Majgaard som driver cafeen. 

 

SOCIALE ARRANGEMENTER

 

Januar 
Foredrag om ”Når kærlighed bliver farlig” af Exitcirklen – et tema om psykisk, fysisk og seksuel vold i forholdet. 

Det blev ikke uddelt Ole Jørgensens Mindelegat. 

Februar 
Fastelavn for børn og deres forældre 
 
Marts 
Ingen 
 
April 
Generalforsamling 
 
Rundvisning i Folketinget, Christiansborg blev arrangeret af 1866 med middag i Snapstinget. Men det blev aflyst i sidste 
øjeblik fra Christiansborg. 
 
Maj 
Åbning af Cafe 17 efter total renovering. 

Fælles klubmøde i huset hvor det blev diskuteret ændring af priser for lokaleleje for klubber. 

Juni 
Ingen 

Juli 
Værestedet og Brohusklubben arrangerer hver tirsdag en fælles buffet, hvor det kom igennem 40-50 personer. 
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August  
Grillaften aflyst pga. få tilmeldinger 

September 
Tegnordbogsprojektet, hvor Mads fra UCC fortalte om tegnordbogsprojekt og gamle og nye tegn. 

Fællesbus til Døves Kulturdag i Aarhus aflyst pga. få tilmeldinger 

Oktober 
Kommunevalg. Paneldebat med 4 politikere fra 4 forskellige partier. 

November 
Vi fejrede 1866s 151 års fødselsdag med lagkage og fremvisning af film og billeder fra 150 års jubilæum. 

December 
Børnenes store juletræsfest. 

 
Der har været mange spændende arrangementer i 2017. Vi har nydt mange gode, sjove og dejlige timer med jer og vi 
håber det fortsætter i 2018! 

 

ÅRSBERETNING TOLKECENTRET | 2017 

 

2017 har været økonomisk katastrofalt for tc1866. Der er sket rigtigt mange ting, vi ikke har kunnet forudse. 

Vi starter dog med det positive først.  

Igen i år har vi kunnet nyde den store og gode fleksibilitet vores tolke har udvist. Det har været så godt at være vidne til 
al den professionalitet, seriøsitet og gode humør tolkene har udvist. Det kan vi absolut ikke takke dem nok for.  

 

Vi har fået revideret vores lokalaftale, som trådte i kraft per 1. april 2017. Det er en lokalaftale som har været gældende 
næsten lige siden firmaet blev etableret. Den sikrer de ansatte tolke rigtig gode vilkår og betingelser. Ulempen er, at 
økonomien ikke kan følge med, qua de rigtig mange forringelser, der er sket på tolkemarkedet de seneste år. Under 
forhandlingerne til den nye tolkeaftale, har tolkene dog udvist god forhandlingsvillighed og vi har fået gennemført flere 
ændringer til gavn for alle.  

Det har dog slet ikke været nok til at redde tc1866. Vi gik ud af 2017 med et underskud på 688.000 kr. Det skyldes flere 
ting: 

• På grund af faldende opgaver, så vi os nødsaget til at afskedige to tolke. Efter anbefaling af Dansk Erhverv, blev 
de fritstillet i deres opsigelsesperioder.  

• Vi havde hele fem tolke der var på barsel. Refusion fra barselsfonden dækker ikke hele lønnen.  

• I perioder havde vi en del sygdom. Vi har et godt netværk der kan træde til og hjælpe, men det betyder faldende 
indtægter.  

 

Den Nationale Tolkemyndighed gennemførte en ny udbudsrunde ultimo 2017, som var gældende per 1. januar 2018. Vi 
afleverede en flot og fyldestgørende ansøgning, men røg ud af Region Hovedstaden på grund af vores lave beløb per 
tolk til kompetenceudvikling og efteruddannelse. Her har DNTM valgt at fokusere på et beløb per tolk. Da vi er medlem 
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af Kompetencefonden, kan opnå en stor besparelse herved, og derfor er vores beløb per tolk lavere end de fleste andre 
firmaer. Det følte vi var uretfærdigt, og valgte derfor at klage til Ankenævnet for Udbud. DNTM stod fast, og vi måtte 
trække klagen tilbage, da det ville blive rigtigt dyrt i advokathonorar m.m. at gennemføre.  

Vi tjente 970.202 kr. på DNTM opgaver i 2017, så det var en katastrofe at blive smidt ud af Region Hovedstaden. Vi er 
med i Region Sjælland, men der er der langt færre opgaver, og rigtig meget transporttid, hvilket koster dyrt.  

Tolkebooking (CFD) meddelte samtidig, at de sænker jobcentertaksten til 650 kr. per time – mod tidligere 710 kr. per 
time. Den nye pris træder i kraft den 1. april 2018. Selv hvis vi har den samme mængde jobcenteropgaver i 2018, som 
vi havde i 2017, vil det betyde et fald i indtægterne på kr. 350.000.  

Med alle ovenstående ting in mente, valgte bestyrelsen at tc1866 skal afvikles per 30. juni 2018.  

Det er rigtigt ærgerligt, men økonomisk set, det rigtige at gøre.  

Vi takker vores tolke, brugere og samarbejdspartnere for alle de gode oplevelser vi har haft.  

DØDSFALD I 2017 

 

Vi mistede disse medlemmer i 2017 

Erik Vording 

Peter Bisp 

Peder Krogsgaard Hansen 

Emil Louis Armann Buron 

Niels Clemmensen 

Edith Brix Søeberg 

Katla Thordardottir 

Jørgen Lysholm Jørgensen 

Tom Næsgaard Madsen 

 

Antal medlemmer: 

748 

Antal ansatte: 

Pr. den 31 December 2017 er de 3 fuldtids- 
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FORMANDENS TAK 

 

Til sidst vil vi sige TUSINDE TAK til klubledere, frivillige og ansatte, der har været fantastiske til at hjælpe os i 

bestyrelsen, i klubberne eller i 1866 med bl.a. at gennemføre arrangementer samt givet en kærlig hånd til huset eller 

givet råd / forslag til fremtidige arrangementer i huset.  

  

Og ikke mindst skal der også lyde en tak til de trofaste medarbejdere og tegnsprogstolke i Tolkecenter TC1866. 

 


