
Hovedbestyrelsesmøde 
d. 05. februar 2019 

Til stede: MJP, CK, SV, MBB 
Afbud: HOU, BP 
For referat: MBB 
Ordstyrer: CK 

Dagsorden 

1.Rundt om bordet  
2.Opfølgning af referat og to-do fra sidste møde 

Det går godt i Værestedet, men HB er enige om, at der ikke holdes regnskab på egen konto, 
fordi det er forvirrende så vi holder den oprindelige plan i 1866s samlede regnskab. Kasserer 
kan se på iZettle, hvor meget der er tjent ind på salg i baren. 
 
Vaskemaskinen er fikset, men skal til syn (SV). 
 
CK følger op på lejekontrakterne og prisregulering. 
 
Det er ved at være på plads med Døvanias leje af loftsrum. Lejepris betales årligt. 
 
Kontrakten med de to kopimaskiner kan ikke annulleres. Derfor foreslår kopimaskinefirmaet, 
at de muligvis kan sælge den ene (vi hænger dog på den 12 mdr endnu) og vi kan beholde 
den anden - placeres nede i st. th.  

3.Orienteringer 
Mødeinvitationer bedes besvaret i Google Kalender ved at trykke ja i mailen (MJP) 
 



4.Faste punkter 

Aktiviteter (MBB) 
Aktivitetsudvalget 
Der er kun holdt et møde, og mødet i januar blev aflyst. CB foredrag succes 30 ca. 
medlemmer, og der kommer flere foredrag om store danske døve. Store danske døve 
foredragsrække - Ole F. er tovholder. 
 
Eksterne foredrag: Flere har kontaktet os pga. tolk - hvis det er et medlemsarrangement, der 
annonceres på hjemmesiden, kan foreningen bestille tolk. 
 
Frivilligfesten arrangeres fredag d. 15. marts. MJP har ansvaret, og sørger for at sende 
invitationer ud. Husk at opdatere frivilligslisten. (MJP) Invitationer skal sendes nu. 
 
DDL - møde om medlemsstruktur. Koordineres med DDL. 
 
God oplevelse med fodbold i TV. Vigtigt det er DR arrangementer - for der må ikke komme 
problemer med rettigheder til at vise tv på storskærm. SV vil gerne påtage sig at 
dobbeltchecke reglerne - og melde tilbage til aktivitetsudvalget. 
 
Forældreudvalget - det er MJP er der er kontaktperson. Alle henvisninger skal ske til ham. 
Hvis MJP ikke kan hjælpe udvalget, så skal han huske outsource opgaven. 

Afdelingerne (MJP) 
Invitationer skal sendes til 1866s egne afdelinger og foreninger/klubber til møde d. 26/2. Der 
sættes fokus på at skelne mellem lejere (aka foreninger/klubber) og afdelingerne (under 
1866). 
 
Med lejernee sættes der fokus på: lejeaftale og husorden, prisregulering, den nye 
ejendomsbestyrer. 
 
Med afdelingerne sættes der fokus på hvordan der samarbejdes med bestyrelsen på det 
frivillige plan, f.eks. kommunikation og øget selvstændighed. Der introduceres til 
NemTilmeld, vision, budget m.fl. 
 
Dette er en ny ændring som skal meddeles til lejer-foreningerne; man er vant til at alle 
mødes til samme møde. 

Cafe 17 (SV) 

HH overtager regnskabet. 



Renoveringen er gået ind i sin sidste fase. Den er forløbet planmæssigt. Forventes at caféen 
åbner igen omkring den 1. marts. 
Flere medlemmer har påpeget hvorfor café-køkkenet ikke renoveres i forbindelse med at alt 
er taget ud og nu skal sættes ind. 
HB lytter til feedback - men er enige om, det ikke er nu, vi skal igangsætte et nyt køkken 
projekt. Først skal husets fremtid afklares, og der skal findes penge til et ordentligt semi 
professionelt køkken som fx hos Fyns Døveforening. 

Ejendom (CK) 
Udlejning af 3. sal. Det hele, undtagen fællesarealer i gangen, arkivrummet, det ene toilet og 
mødelokalet, udlejes. Udkast af lejekontrakt sendt til lejer - samme vilkår som på 4. sal. Der 
skal laves om for ca. 50.000 kr. Bl.a. indsættes nye glasdør. Lejer skal leje 3. sal for mindst 6 
mdr. Der forventes indflytning ml. 1-15. marts. 
 
5. th og 5. tv er to erhvervslokaler der skal udlejes. CK sørger for at annoncere at lokalerne 
er ledige.  
Der skal males, vandet skal fikses (VVS) og så klar til udleje. Lejerne skal have forladt 
lejemålet. 
CK tilbyder 5. mf at kunne overtage 5. th eller 5. tv til øvelokaler.  
 
Ejendomsbestyrer: Ansættelsesudvalget har muligvis fundet en kandidat. 
CK sørger for vedkommendes anskaffelser, computer, telefon mm. 
Det bliver CK der bliver bestyrelsens kontaktperson. Resten af HB må gerne give 
vedkommende arbejdsro. Wifi er også i orden. 
Ejendomsbestyrer - opstart - computer - arbejdstøj. Det er vigtigt med klar og tydelig 
kommunikation fra HBs side til den nye medarbejder.  
 
Flere af medlemmerne er begyndt at klage over HB, vi er nødt til at være mega skarpe i 
vores udmeldinger til medlemmerne, samt sørge for at vi reelt har overskud til at varetage de 
opgaver vi påtager os. HB skal være meget skarpe på at henvise til rette vedkommende som 
har ansvaret, i stedet for at prøve at løse det selv. Det er vigtigt at vi melder ud, at HB er 
frivillige og at vi gør hvad vi kan. Det er derfor vi har valgt at ansætte en ejendomsbestyrer.  
 
Der har været problemer med andelsforeningen ved siden af pga. larm ved fester mm. Det 
gælder både 1866 og Absalon. CK indkalder til Møde med andelsforeningen og med 
Absalon.  
CK skal finde ud af om det er muligt at tilføje sanktion for lejere der har brudt lejekontrakten 
hvis nu vi får frataget vores bevilling. CK opdaterer kontrakten.  
I forlængelse af dette: Når den nye ejendomsbestyrer er ansat, ændrer CK lejekontraktens 
procedure sådan at der ikke længere betales reservationsgebyr men depositum på forhånd.  
 
CK har talt med rengøringsfirmaet. Prisen er 7000 kr. om måneden for en pakke rengøring 
incl. sæbe og viskestykker, papir mm. opfyldning. 84.000 kr. om året.  
De rengør hver mandag fast. Ekstra rengøring opkræves der ekstra for. 
 



Hvad siger HB? 
Godkendt - CK opsiger rengøringen mm. i samarbejde med Hou. Det skal være i 
overensstemmelse med kontrakten. 

Økonomi (HH) 
Udsættes til næste møde. 

5.Fremtiden i huset (fast punkt) 
Debataften har fået eget punkt i dagsorden. 
 
Kvindeforeningen har inviteret MJP til deres generalforsamling d. 22. marts kl. 19-22, hvor vi 
har mulighed for at anmode om forlænge lånet, så vi ikke kommer i problemer.  

 
Opfølgning med DDL (MB og MJP) 

6.Fundraising, §18, §79 (fast punkt) 
Frivilligkoordinator (fra sidste møde) 
 
Ønske om at skaffe penge til vedligeholdelse, ejendom, nyt køkken - CK vil gerne være 
informerende. 

7. Ole Jørgensens Mindelegat 
Det er gået rigtig godt - en stor succes, og modtager blev glad. Dog var det et problem, at alt 
foregik i sidste øjeblik, hvilket ikke var hensigtsmæssigt. 
 
Næste gang starter HB med at kontakte indstillingsudvalget allerede efter sommerferien og 
tager en beslutning og går i gang med at planlægge derefter. 
 
MJP kontakter indstillingsudvalget med henblik på opfølgning. 

8. Debataften  
Debataftener om husets fremtid. 
Vi er nødt til at rykke debataften med en uge - dvs. til d. 11 og 25. marts. 



9.Næste møde 
D. 19. februar og fokus er 1866’s ordinære generalforsamling d. 6. april. MJP udsender 
materialer til alle. Gennemgang af regnskab, vedtægter mm.  
Årsberetning og regnskab mm. skal udsendes ved indkaldelse. 
CK er i Filippinerne 5-26. april. 
 
Døvefilm vil komme og filme - både før og efter mødet. 


