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1. Rundt om bordet  
2. Opfølgning af referat og to-do fra sidste møde  
3. Orienteringer  
 
Formandsnetværksmøde 
DDL har landsmøde maj 2020 hvor de introducerer til ny foreningsstruktur. Her skal 1866 
lave dialogmøder med medlemmerne. 1866 kan gøre dette sammen med Tegnbuen og 
Ladylike. MJP går videre med dette. 
 
DD3 campus 
Planlægges efteråret 2020. 
 
DDL Landsmøde 
1866 skal indsende forslag til arbejdsprogrammet (frigives den 8. februar)  inden den 8. 
marts. Her skal 1866 arrangere en medlemsaften hvor vi kan drøfte DDLs arbejdsprogram. 
 
Bykamp 
Planlægges til maj 2021. 
 
Hjemmeside 
Radu har sagt ja til at hjælpe. Arbejdet igangsættes omgående 
Der kommer nyhedsbrev med. 

4. Faste punkter  

Aktiviteter 
Halloweenfest 
I gang  
 
Julebanko 
Arrangeres med Lone og Judy. 
Det bliver dog et 100% 1866 arrangement. 
Indtil nu er der 17 sponsorer. 
Der er julefrokost bagefter. Afholdes i festsalen. 
Ikke-medlemmer skal først kunne melde sig til 1 uge hvis der fortsat er ledige pladser. 
 
Kunstudstillingen 
Var en succes - Dorrit vil gerne arrangere flere ting 
 
Svampejagt 29. september 
Søren Sparre vil gerne i gang, men det koster 2000 kr. for dette. 
Der er 20 pladser. 
1866 betaler 50% af billetten. 50 kr. pr. medlem. 



 
 
BP ønsker lidt mere info om de gennemført aktiviteter. 
 
Fordelingsnøgle når der er fælles aktiviteter 
Alle udgifter skal dækkes ind af indtægterne. Det der er i overskud skal fordeles mellem 
antal deltagere fra x foreninger. 
 
Fredagsbar 
BP synes der skal være åbent om aftenen ind i mellem uden at der nødvendigvis er 
aktiviteter. HB vil gerne indføre fredagsbar en gang om måneden. 
3 datoer er annonceret. Camilla laver et opslag om at vi laver en forsøgsordning. 

Afdelinger 
Ny afdeling for etniske døve. 
Serhat Dogru (DDL) kontaktede MJP for at høre om vi kunne oprette en afdeling for etniske 
døve, som har brug for at mødes en gang om måneden, især en lørdag. Det drejer sig om 
ca. 15 personer. 
De ved at Cafeen er for stor, og har et ønske om at benytte DDL’s mødelokale på 3. sal, 
men det betyder at 1866 må betale lokaleleje. 
 
MJP mødes med gruppen og foreslår at de kan benytte frivilligeloungen. Café 17 er alligevel 
lejet ud. Skal DDL’s lokaler bruges, så skal de selv kontakte DDL. 

Klubber/foreninger 
Intet nyt. 

Cafe 17 
MobilePay 
Der indføres et abonnement for at benytte Mobilepay og det er sandsynlig at det er dyrere 
fordi vi ikke har store udgifter. Hvad vælger vi at gøre? 
 
Vi hæver priserne på alle drikkevarer med 1 kr. fra 1. januar 2020. 
 
De havemøbler vi har købt via et svensk firma er aldrig kommet - der anlægges en sag og 
politianmeldelse. 
Vi bestiller havemøbler til foråret, hvor vi forhåbentlig har fået pengene returneret. 
 
Der er brug for tjenere til et arrangement på lørdag. Der gives 200 kr. i timen. 
Kl. 17-22. Gavekort for ulejligheden. 
  
4 af de dyre vævede duge er forsvundet. Nathalie undersøger sagen. 
 
Toiletterne i cafe 17 og festsalen skal skiftes ud. 



Ejendom 
Der skal indkøbes vaskemaskine og tørretumbler i kælderen. 
 
2. sal 
Der er et smykkefirma der er interesserede.  
FOF er interesserede også. 
Nathalie er i dialog med dem. 
 
Det er vigtigt at huske at nuværende lejere skal friske lokalerne op med hvid maling over det 
hele og tilbageføre til oprindelig stand. Romerstuen skal fjernes, ekstra slidte gulve skal 
fikses, branddøren skal være i orden, bordene i cafeområdet skal fjernes, hvis den nye lejer 
ikke ønsker dem. Det er udlejerne der selv skal sørge for dette inden udflytning. Der er også 
noget el i loftet over romerstuen der skal gennem eftersyn, hvilket SV giver Nathalie besked 
om at ordne.  
Derfor skal der være et buffer på minimum 14 dage til at fikse evt. mangler. 

Økonomi 
HB vil gerne have opdateret budget, hvor det fremgår, at alle lokaler (undtagen 2. sal) er 
udlejet. Det ser meget lysere ud. 
 
Knud Søndergaard har ønsket en opsummering af hvordan det går med 1866s økonomi. 
 
Mads indkalder til FU møde - hvor vi får check på om vi er up to date med bogholderiet. 
 
Der skal laves en ekstraordinær generalforsamling hvor vores valg af revisor godkendes. 
Det kan foregå samme dato som dialogmødet. Mads sørger for dette. 
 
Der er indkommet ca. 30.000 kr. i arv. 
HB er enige om at alle pengene bruges til aktiviteter for 2019-2020, hvor 1866 giver tilskud til 
visse aktiviteter - f.eks. svampejagt (2000 kr). Pengene skal gå til medlemmerne. 
 
Listepriser på udlejning 
SV har opdateret udlejningspriserne på cafe 17 og festsalen. 
De nye priser og kontrakter er gældende fra 1. januar 2020. 

5. Arbejdsprogram (fast punkt) 
Lørdag den 16. november: Arbejdsprogram og julefrokost. 

6. Fundraising og §18 (fast punkt)  
Intet nyt - MBB følger op. 

7. Evt.  
 



 
Bestyrelsens sommerfest og julefrokost slås sammen i stedet. 
Lørdag den 16. november. 

8. Næste møde 
1. oktober 2019. 
 


