
Hovedbestyrelsesmøde 
d. 22. november 2018 

Til stede: MJP, SV, MB, CK, HH 
Afbud: BP, MM 
For referat: MB 
Ordstyrer: CK 

Dagsorden 

1. Rundt om bordet 
1 minut hver - noget på hjertet, hvordan går det. 

2. Opfølgning af referat og to-do fra sidste møde 
MJP kontakter Storlogen og samler op (er de flyttet? Lagerrummet?) 
SV orienterer om at Lærke er ansat. Carsten skal også ansættes. 
 
DDL har fået alle pengene (250.000,-) tilbage. 
 
Vi holder fast i kontortid fra 1. januar 2019. Hver 14. dag - om tirsdagen - fra kl. 16-18. MB 
laver vagtskema når vi kommer ind i januar. 

3. Orienteringer 
a. Transport til HB 

Dækkes - efter statens lave satser. 

 

b. Nyt fra DD3 campus 

Kunne være godt for HB at gennemgå nogle kurser sammen = mere teamwork. MJP vil 
gerne se på mulighederne. Vi har snakket med Fyns Døveforening, og det går godt med 
dem da de har renoveret deres køkken og bruger flere §18 midler så de kan få større tilskud. 

 

c. Nyt fra DDL’s repræsentantskabsmøde (medlemsstruktur, hvordan går det DDL, 
DDL’s omsætning fremover, status på tolkeområdet) 



DDL’s midtvejsevaluering. De har nået mange ting. Fokus på tolkeområdet (samlet indgang), 
arbejdsmarkedsprojekter, national handleplan for dansk tegnsprog og de har flere indsatser 
for f.eks. psykisk sårbare og øget fokus på deres medlemsforeninger. Bl.a. har de besøgt 
alle døveforeningerne undtagen i København, så MJP og Ole RC fra DDL finder en dag. 

4. Faste punkter 

Aktiviteter (MBB) 
- Status på aktiviteter november/december 

Julebanko er gennemført med overraskende mange deltagere, hvorfor der er blevet bedt om 
at gå hjem fordi de er ikke plads til dem i Festsalen. 
Deltagerantallet blev uoverskueligt, så der skal bruges NemTilmeld fremover for at have styr 
på antallet. Banko og spisning er måske for stor, så næste gang kunne der fokuseres kun på 
banko. 
 

- Julefrokost 
Fuldt booket. Der er styr på deltagerantal og antal frivillige. 
 

- Teater 
In progress. 

Cafe 17 (SV) 
- Fliser eller vinyl? 

Beslutningen er taget, det bliver vinyl (CK). CK har haft spurgt CAFÉ 17 kvinderne - vinyl var 
deres ønske. Alle klubber, foreninger og juleaftensudvalget har fået besked. 

 
- Værested 

De vil gerne overtage opgaven med at forvalte mad, og overskuddet går til dem. 
Drikkepengene tjener vi på. Således sparer vi ressourcer og de får penge i deres kasse. 
Start 1. januar 2019. Men de skal stadig aflevere regnskab til 1866 så vi kan medbringe det i 
foreningens omsætning af hensyn til at kommunerne kan se, at det hele hænger sammen i 
1866 så vi fortsat kan søge og få §18 midler. MJP og HH melder tilbage til Værestedet. 
 

- Fødevarekontrol 
Uanmeldt besøg. Men vi har fået et elitesmiley. 
Men det er ikke holdbart at skulle leve op til det ansvar når alle er frivillige her. Det er dog en 
formildende omstændighed at vi ikke længere laver mad. 
 

- Status vedr. rengøring 
Lærke gør rent hver torsdag. Studiejob. Carsten gør rent om mandagen og SV er i gang 
med at kigge muligheder i samråd med hans kommune. 
Kode, nøgler mm. er i orden. 



Ejendom (SV) 
VVS kommet og har ordnet radiatorer. 
 
Murer har været her og pudset revnen op.  
 
Elektrikeren har været her og udskifte elmålere. 
 
Frivilligelounge i st. th mangler at blive malet. En maler vil gerne gøre det frivilligt. Der er ikke 
brugt mange penge. 
 
Nøgler. Der er folk som har nøgle fra tidligere tider. SV gennemgår listen.  

Økonomi (HH) 
- Kvartalsregnskab (9. måned) 

Hvis man ser bort fra cafe 17 og ejendommen, og TC1866 og administration…. samlet 
underskud på 1.030.000 kr. Medbringer man ejendommen og cafe 17 nedbringes 
underskuddet. TC1866 alene 1.370.000 underskud i 2018. Uden TC1866 ville 
foreningen/huset have et overskud på 340.000 kr. DDL gælden er betalt ud (250.000) 
Foreningen har nu 1.520.000 i likvide midler.  
 

- Budgetudkast for 2019 
Dette er et skøn. De fleste budgetposter medregnet. Der mangler endnu poster fra 
ejendommen og café 17. Vi har en forventning om, at de tomme etager bør kunne udlejes, 
ligesom der formodes at komme overskud fra aktiviteter, udlejning og fundraising og diverse. 
Der er også plads til huslejestigninger. Derfor regner vi med et overskud på omkring 329.040 
- og overskuddet stiger til omkring 500.000, når de manglende poster indsættes i budgettet. 
 

- Ekstra ressourcer i huset 
HH foreslår derfor, at 1866 ansætter en bogholder/administrativ medarbejder 15-20 timer om 
ugen og en pedel 20-25 timer om ugen. Det er ved at være for meget for frivillige. 
Der afsættes 500.000 kr. til medarbejdere i huset. Disse tilbydes et års kontrakter. Disse 
penge skal findes fra det formodede overskud. Foreningen skal drives uden profit for øje - og 
bestyrelsen prioriterer også at kunne afdrage på gæld. MJP (med hjælp fra MB) udfærdiger 
2 stk. stillingsopslag. Der skal undersøges, om man både kan sidde i HB (frivilligt) og 
modtage løn. Det er vigtigt at der ikke slås samme stillinger op som der tidligere har været i 
huset. Stillingerne foreslås med start fra 1. januar 2019. 
 



5. Fremtiden i huset (fast punkt) 

Arbejdsfordeling 
MJP/MBB har lavet en oversigt over hvad der skal gøres. Vi har derfor brug for jeres hjælp. 
Læs skemaet før mødet: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DKcKw_7DGJhVdMq0EbtPu-dj5cczEZDsLGMP7v
WAH-o/edit#gid=0 

Interesse fra andre 
BB/Brohusklubben vil gerne have HB til at komme og fortælle om fremtiden. 

Døvefilm er også meget interesserede. Nu kan vi fortælle hvad planen er. 

Ejerpantebrev 
MJP vil se om disse lån kan forlænges 5 år (afdrag nu). Hvis det ikke er muligt, ser det sort 
ud i forhold til at beholde huset. Dette bliver afklaret i uge 49. 

6. Fundraising, §18, §79 (fast punkt) 
Vi skal have oversigt over hvad JHZ har lavet af fundraisingsaktiviteter.  
Skal også tale om det der er blevet talt om sidste HB møde. 

7.1866’s ordinære generalforsamling 
Afholdes d. 6. april 2019. 
 
Deadlines skal være på plads (indkaldelse m.fl.).  
SENEST 9. marts: Indkaldelse til GF med dagsorden. Indsættes på hjemmesiden 
(obligatorisk) og på Facebook (optionel) 
Årsberetning 4 uger før. Årsregnskab senest 2 uger før. 
 
Forslag fra medlemmer sendes til bestyrelsen SENEST d. 16. marts. 
SENEST d. 23. marts offentliggøres de samlede vedtægtsforslag fra bestyrelsen og 
medlemmer på hjemmesiden og e-mail. 
 
Et møde i februar/marts om gennemgang af materialer. 
Datoforslag: mandag, tirsdag eller onsdag kl. 16:30 i februar. 
 
(HH er i Spanien 10-15. februar) 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DKcKw_7DGJhVdMq0EbtPu-dj5cczEZDsLGMP7vWAH-o/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DKcKw_7DGJhVdMq0EbtPu-dj5cczEZDsLGMP7vWAH-o/edit#gid=0


MJP indkalder til alle nødvendige møder. 
 
Hvem fra HB fortsætter? 
Alle er er som udgangspunkt positive. Det har været en temmelig hård tid, men der 
er en god dynamik i HB og der er allerede nu set små resultater i den rigtige retning. 

8. Ole Jørgensens mindelegat 
Datoforslag: 21. januar 2019. Kandidaterne kommer senere. 

9. Fordeling af opgaver 
Husk at HB også gerne må blande sig med medlemmerne og ikke altid være en del af de 
frivillige til arrangementer (MJP) 

10. Lån af 1866’s inventarer 
Hvad er vi enige om når man er frivillig? At der skal overblik over hvilke af vores inventarer 
der tager sig en tur ud af huset (fx boremaskine) 
MJP laver en udlejningsliste. 

11. Bestyrelsesmøder i 2019 
Datoforslag 
Torsdag d. 3. januar (done) 
tirsdag 5. Februar (done) 
tirsdag 5. Marts. (done) 
fredag d. 5. april (Før 1866’s GF) (done) 
Den første tirsdag i de næste måneder. 
CK er i julefrokostudvalget og inviterer til julefrokost. 

12. Næste møde 
Næste møde er d. 13. december, og fokus er løsningsforslagene. 
 


