
Hovedbestyrelsesmøde 
d. 21. december 2018 

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

Dagsorden 

1.Rundt om bordet 
2.Ole Jørgensens Mindelegat 

Der er kommet bud på en kandidat fra indstillingsudvalget, som HB godkendes. 
Mindelegatet uddeles d. 2. februar (for 2018).  
MB repræsenterer formandskabet til at overrække mindelegatet, idet MJP er i udlandet. 

3.Jobopslag 
DDL har tilbudt 1866 en løsning hvor de sørger for husets medarbejdere - ansættesforhold, 
personaleadministration mm. HB er enige om at gå videre med dette. Der skal ansættes en 
medarbejder til at varetage husets daglige driftsopgaver og mindre administrationsopgaver. 

4.Fremtiden i huset 

Det skal HB præsentere 
Generalforsamlingen har peget på, at HB skal arbejde hen mod: 
 
Model 2 (DDL) med 84 stemmer 
Model 3 (investor) med 85 stemmer 
Model 4 (flytte) med 35 stemmer 
 
Se referat: 
https://docs.wixstatic.com/ugd/92e98e_11c287bb8d4e407fa98315ce0e00548a.pdf  
 

https://docs.wixstatic.com/ugd/92e98e_11c287bb8d4e407fa98315ce0e00548a.pdf


MJP og MBB er gået videre med at undersøge model 2 og 3. 
 
Hvad model 4 angår: HB mener, man har det rimelig godt på plads, at huset kan sælges for 
omkring 30.000.000 kr plus/minus. Vi mangler her dog fortsat at afsøge alternative steder, 
både leje og eje, hvor foreningen potentielt kan have til huse. 

Møde med investor 
Investor er interesseret i at investere et bestemt beløb i ejendommen mod at ejendommens 
2. sal og opefter omdannes til hotel med dertil hørende køkken og vaskeri - med sigte at 
skabe arbejdspladser for døve.. 

Møde med DDL 
DDL er foreløbig fortsat åbne omkring at købe ejendommen. Ikke med henblik på 
ejendomsforvaltning, men med henblik på: 
 
1) Sikre fortsat god tilgang af tips- og lottomidler 
2) Bevare husets døvehistoriske og kulturelle værdi 
 
DDL ønsker at bevare huset som det er; men at optimere driften. 

Beslutning 
Hvad ønsker HB at arbejde videre med? HB er enige om at det er et ønske at 
Døveforeningen af 1866 som minimum ved et delvis beholder 51% af ejendommen. Såfremt 
huset delvist sælges, bør der der: 
 

- oprettes aktieselskab 
- oprettes ejendomsselskab 
- oprettes uafhængig bestyrelse og skelne ejendommen fra foreningen 

Handleplan frem til GF 
Materiale til paneldebat 
Paneldebat 1 - 11. marts 
Paneldebat 2 - 23. marts 
Generalforsamling - 6. april 

5.Næste møde 
Torsdag d. 3. januar 2019. 


