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1. Rundt om bordet  

Kommunikation i HB 
Opfølgning af bestyrelsens kommunikation. Vi skifter over til Slack, da det er gratis. Vi skal 
også blive bedre til at dele status, like hinandens opdateringer og kommentere. 
Der evalueres igen til næste HB møde. 

2. Opfølgning af referat og to-do fra sidste møde 
 
3. Orienteringer 

Tinglysning 
Status vedr. tinglysning. Advokatfirmaet har ikke tinglyst de to lån fra 2018. 1866 har 
desuden et pantebrev i Tingbogen på 1.600.000 kr hvor vi har mulighed for at få tinglyst et 
lån uden der oprettes en ny tinglysning.  
Så MJP vil give besked til advokatfirmaet at der skal kun tinglyses 400.000 kr med et 
tinglysningsafgift på 6.000 kr. Vi forventer at vi ikke betaler salær til advokatfirmaet fordi det 
er allerede betalt.  
Vi har mulighed for at få pengene tilbage, forventet cirka 27.000 kr.  
 
Beslutning: HB godkender dette. MJP afslutter sagen. 

Frivilligfest 
1866’s Frivilligfest er sat til fredag d. 6. marts 2020. (MJP) 

4. Faste punkter  

Aktiviteter 
Plakater findes ved indgangen til café 17. 
Vi skal altid oprette arrangementer på hjemmeside. 
Det samme gælder “Facebookbegivenheder”. 
 
HB ønsker: 
Fredagsbar og folkekøkken igangsat. Evt. efter sommer, og hvem tager dette??  
Halloween den 31. oktober. Åbent hus for hele området. 
En fest. Fx høstfest el. lign. 
Julefrokost den 7. december. 
MB vil gerne arrangere en debataften omkring døve på arb. markedet. 



Afdelinger 

Værestedet (SV) 

Værested er åbent for juli mdr. Behovet er der, men udvalgsledere er kommer ikke. 
Beslutning: MJP vil bede udvalgslederne oplære nogen til at styre værestedet i juli. Kan det 
ikke lade sig gøre, bliver værestedet lukket i juli måned. 

Åbent hus (MJP) 

MJP vil gerne arrangere åbent hus om 1866s afdelinger. Her kan medlemmerne få mere at 
vide om hvad der sker i afdelingerne (ved korte oplæg af afdelingslederne) og melde sig til 
som frivillige. Der er for lidt viden om disse blandt medlemmerne, og afdelingerne mangler 
nogle gange frivillig arbejdskraft. 
Beslutning: HB synes det er en god idé. Afholdes omkring august/september. 

Klubber/foreninger 

Udlån af lokaler til foreninger 

Ladylike og Tegnbuen har henvendt til os og spurgt om lån af et lille lokale til deres møder. 
Plus Tegnbuen har spurgt om bruge vores adresse til post. Hvad gør vi? 
Forslag: Betale en fast årligt beløb mod at bruge De frivilliges lounge, eller hvad kan vi ellers 
tilbyde? 
 
Beslutning: Foreløbig kan små foreninger leje frivilligeloungen for et symbolsk beløb på 300 
kr. incl. kaffe og te.  
Men HB skal lave en strategi for alle døveklubber og foreninger i København. Dette tages op 
til arbejdsprogrammøde. 

Cafe 17 (SV) 
SV bestiller nye varer inden sommerferien. 
Lene Ravn har doneret 20 havestole til udendørsarealerne. MJP takker Lene Ravn officiellt. 

Ejendom (SV) 

Udlejning af 3. th, 5. th og 5. tv 

Der er lavet udkast til en lejeaftale omkring 3. sal til en mand. Fra 1. juli. 
2 selvstændige kvinder er interesserede i 5. th til privatpraksis. 
5. tv kan muligvis lejes ud til naboen. 
 
MJP tager et møde og finder ud af hvorfor ingen lejere har bidt på endnu. 
Der skal tilbydes hjælp i form af markedsføring, dialog med lejere mm. MJP orienterer HB. 

Ledig lejemål 2. sal - Absalon 

Absalon har opsagt deres lejemål og er ude den 30. september 2019. 
 



HB godkender at 2. sal lejes ud eksternt. 
HB godkender at NH indhenter tilbud på professionelle erhvervsmæglere så 2. og 3. th og 5. 
kan udlejes hurtigst muligt. Det kan være 15% af lejeindtægterne for de første 3 mdr. 
 
Samtidig vil MJP se om der kan laves en løsning så unge vælger 1866. 

Service over for lejere 

HB ønsker at servicen til vores lejere skal prioriteres højest. Hurtig løsning på opgaver og 
hurtige svar på henvendelser - og klar kommunikation omkring processen.  

Økonomi 

Budgetgennemgang 

I det senest opdaterede budget er der taget højde for manglende udlejning af 
erhvervslokaler. Det vil resultere i et mindre overskud end oprindeligt budgetteret, men 
fortsat et overskud. i 2019. Men såfremt vi stadig ikke har udlejet erhvervslokalerne - giver 
manglende udlejning et underskud allerede i 2010.  

Regnskab 

CK har valgt at skifte fra Dinero til E-conomic - det er et krav at regnskaberne skal kunne 
adskilles. Det er et større system, men med færre integrationer. 
Revisor har hjulpet med at overføre kontoplaner fra Uniconta til E-conomic. Årspris 25.000 
kr. plus ekstra ydelser til at hjælpe ny kasserer i gang. 
CK får hjælp af DDL til detaljerne. 
 
1866 overgår til EAN så HB kan følge med i udgifterne. 
Det gør det også nemmere og hurtigere for kasserer - vedkommende skal blot godkende 
regningerne i systemet. 
 
CK forventer at alt er bogført til d.d. til næste HB møde. 
CK er i gang med at sende regninger og rykkere ud. 
Næste step er at gennemgå og optimere faste udgifter og investeringer. 
Det tager også tid at sætte sig i bogføringen. 
 
Der er en sheet inde i Drev der giver overblik over udlejningspriser. MJP har som en del af 
foreningsstrategien til opgave at gennemgå disse og gøre dem fair. 

Status på bank 

Tidligere har vi haft 7 bankkonto. 
Nu har vi 4 bankkonti. 

Ole Jørgensens Mindelegat 
Indstillingsudvalget består på det nuværende tidspunkt: Poul Boye Nielsen, Peter Niemelä 
og Marni Zachariassen. 



Der foreslås at bestyrelsen fremover udpeger personer til indstillingsudvalget, og MJP vil 
gerne arbejde videre med indstillingsudvalgets procedure. 

5. Arbejdsprogram (fast punkt) 

Lån - privat 
Der mangler stadig afklaring med lånet hos privat kreditor.  
Skal vi betale tilbage, skal vi ikke låne flere penge. Vi må klare os med hvad vi har. CK 
mener foreningen har likviditet nok. 

Møde om arbejdsprogram 
MJP finder en dato i august. 

6. Fundraising og §18 (fast punkt)  
1866 og Brohusklubben skal afklare overlap. 
 
Den fælleskommunale pulje (7 kommuner) - København - Tårnby - Høje Taastrup - 
Gladsaxe - Ishøj kommune er ansøgt.  
Der er lavet afrapporteringer til kommuner. 
 
Tilskud/ afslag modtaget i maj: 
 
Ballerup 20.000  
Dragør 3201  
Fælleskommunal 15.000  
Herlev 2000  
Tårnby 12.804  
Samlet i maj = 53.005,-  
 
Spørgeskemaundersøgelse: - Klar til udgivelse - afventer bestyrelsens ‘go’  
 
Kvartalsmøde: 27. juni kl 16.00  
 
Planlagt infomøde i Frederiksberg Kommune. 
Svaret på invitation fra Gladsaxe, der gerne vil komme på besøg.  

7. Absalons medlemsmøde 

MJP og CAM har været til Absalons medlemsmøde hvor der er blevet holdt oplæg om der er 
mulighed for at oprette en ungdomsafdeling under 1866.  

 Det endte med at de unge ville køre deres egen selvstændige forening med egen bestyrelse 
og økonomi under DDU. En arbejdsgruppe er oprettet. 

 



MJP arbejder videre på sagen - idet 1866 gerne vil have unge i huset, de er vores fremtid. 

8. Personale  

Ejendomsbestyrer 
SV varetager den praktiske del hvor ejendomsbestyreren kan spørge, sparre og så videre.  
MJP tager den administrative del hvor der følges op på trivsel, arbejdsforhold, samarbejde 
med bestyrelsen osv. 
 
Beslutning: HB godkender dette. 

9. Hjemmeside 
Der arbejdes på en ny version af hjemmesiden. 

10. Orientering til medlemmer 
 
Mangler en klar ramme vedr. hvem der skal kontakt og om hvad. Og hvad 
ejendomsbestyreren kan bruges til. Der skal desuden laves en velkomstmail til de nye 
medlemmer. MJP tager dette. 

11. Evt.  

Sommerferie 
Perioder i sommeren hvor vi ikke kan fanges. Hvem går på ferie osv. 

Donering af lokaler 
Bestyrelsen godkender lokaler til Absalons afslutning 

12. Næste møde 
Næste møde er d. 20. august.  
GOD SOMMER! 


