
Referat fra hovedbestyrelsesmøde 
d. 16. august 2018 

Til stede: Christian Klim (CK), Søren Visholm (SV), Henrik Hougaard (HH), Mads Jonathan 
Pedersen (MJP) og Mette Bertelsen (MBB) 
Fraværende: Morten Mortensen (MM), Birthe Asta Pedersen (BP) 
 
For referat: Mette Bertelsen 
 

Dagsorden 

1. Rundt om bordet 
Hvordan er der gået – en runde hvor alle får lov til at sige noget om hvad de har på hjerte. 

2. Opfølgning af referat fra sidste møde 

Bestyrelsesansvarsforsikring status 

CK har undersøgt hvad bestyrelsen hæfter for hos Center for Frivilligt Socialt arbejde. Status 
er, at den gamle bestyrelse hæfter for hvad der er sket i deres tid. Den nye bestyrelse har et 
kollektivt ansvar for hvad der sker i deres periode, og bestyrelsen skal handle forsvarligt. 
Derfor er konklusion, at der ikke tegnes en bestyrelsesansvarsforsikring. 

Alkoholbevilling 

Døveforeningen skal have en opdateret alkoholbevilling på plads, inden vi søger om 
momsfritagelse gældende fra den 1. juli hvor vi er overgået til 100% frivillighed. 
Det kræver, at Cafe 17 skal have en bestyrer på plads (SV), MJP får dette løst. Vi kører 
stadig på den gamle alkoholbevilling i den gamle HB og medarbejders frem til 2022. 

WiFi 

Flyttes til næste møde, da det er MMs område. 
 



Ekstra hjælp til ejendommen 

CK har taget hånd om udlejninger, og ejendommen. 

3. Orienteringer 

Næstformandsposten 

Bestyrelsen udpeger MB som næstformand. MB fungerer som stedfortræder for formanden 
og indtræder i FU (Forretningsudvalget) sammen med formand og kasserer. 
Det aftales, at MB indkalder til et konstituerende FU-møde i nærmeste fremtid, idet 
forretningsorden, regnskabsinstrukser mm. skal på plads. 

Ansættelseskontrakt 

HB ansætter Jette Zehntner som fundraiser for foreningen. Hun skal fundraise de faste 
midler men også til nye projekter mm. Ansættelsesforholdet skal være på et fast timeantal 
(10 timer om ugen).  

4. Udvalgsstruktur 
Umiddelbart er der HB og 5 udvalg: 
 

1. Ejendomsudvalget (CK) 
2. Cafe 17 udvalget (SV) 
3. Aktivitetsudvalget (MB) 
4. Indstillingsudvalget (MJP) 
5. Udlejningsudvalget (CK) 
6. Medlemsudvalget (MJP) 

 
Disse udvalg implementeres i den kommende frivillighåndbog og oploades på websitet. Der 
arbejdes videre på udvalgsstrukturen til frivilligaftenen. 
MJP skal arbejde på at få opdateret indstillingsudvalget 
Deadline: Udvalgsstruktur incl. ansvarsområder skal være klar inden frivilligaften. 

5. Frivilligaften 



MJP ønsker at arrangere en frivilligaften for alle interesserede medlemmer mandag d. 24. 
september i festsalen. Programmet starter kl. 17 (dørene åbnes, og der gives sandwiches og 
drikkevarer til de fremmødte) 
 
Programmet skal indeholde: 

● Intro til at være frivillig for 1866 
● Info om hvad de kan hjælpe med i huset 
● Introduktion til systemet vi bruger i huset 
● Fortælle om erfaring 
● Uddeling af frivillighåndbogen 
● Præsentation af udvalgenes tovholdere & opgaver i hvert udvalg 
● Derudover fri brainstorm - hvor folk kan netværke. En slags Open Space. Oprettelse 

af ad hoc udvalg. 
 
Opfordring til at hele HB deltager. 

6. Podio, 365 og Google 
MB har undersøgt Podio for nonprofitorganisationer, og det viser sig, at der ikke tilbydes en 
gratis adgang, men 10% rabat. 
Der er problemer med at få godkendt foreningen som nonprofitorganisation hos Microsoft 
365, som derudover er svært gennemskuelig. Derfor vil MBB undersøge muligheden for en 
lignende nonprofitløsning hos Google Suite. 
De samlede omkostninger skal undersøges. 
Til næste HB møde bliver der fremlagt et løsningsforslag (MBB) 

7. Dansk Erhverv 
HH lukker kontoen hos dem. 

8. Tinglysning & ekstraordinær GF 
For at de nye lån fra Kvindeforeningen og Mie Svane kan tinglyses, er det et krav fra 
advokaten, at det skal fremgå af foreningens vedtægter, hvem der tegner foreningen 
(tegningsregel) og det indebærer en ekstraordinær generalforsamling til at få dette udført. 
 
Dette skal varsles med 8 dage fra bestyrelsens side. 
 



MJP indkalder, skaffer dirigent mm. Der serveres lidt kaffe og småkager. 
Derefter kan HB gå videre med at få lånene på plads. 

9. Fremtiden i huset 
Af med huset: MJP Morten og Mette mødes og laver en plan omkring salg. 
Derefter kan de interne købere og udvalget mødes og drøfte muligheder. 
 
Beholde huset: CK foreslår HB ser om lånenes tilbagebetalingsfrist kan skydes frem i tiden. 
Det er måske nu at foreningen skal bevise at vi kan få skuden tilbage på ret køl. Frivilliges 
indsats er også betinget af dette samt at vi kan vende skuden og skaffe midler til drift og fase 
2 renovering. Penge til administrative omkostninger. 
 
HH følger regnskabet meget nøje de næste måneder. 

10. Slutopgørelse fra støttefest & Deaf Pub 

Støttefest 

Stor succes. 
Cafe 17 har omsat for omkring 50.000 kr. som er indsat i banken. 
Der er kommet indtægter fra auktionen. 
HH har fuld oversigt over indtægter. Men ikke udgifter, da café 17 dækker dem. 

Deaf Pub 

Også stor succes. 66.000 kr. indtægt fra alle elektroniske indbetalinger (MobilePay og 
kortbetalinger). 20.000 kr. ind i kontanter. 

Regnskabspraksis café 17 

SV og HH arbejder på en mere konsekvent regnskabspraksis omkring Café 17s 
varebeholdning i forhold til alle arrangementer. 
Der arbejdes på at momsen skal fjernes fra den 1. juli 2018 - det vil være en fordel (HH) 

11. Bankkonti 



Døveforeningen har over 7 forskellige bankkonti. HH skal rydde op i dem for at forenkle det. 
Hele HB får adgang til at følge med i banken. 
SV og CK får adgang til driftskonto. Alle udlæg sendes til HH der refunderer. 
HH lukker diverse konti ned og fremlægger ny oversigt til næste HB-møde. 

12. Øremærkning af penge til huset 
MJP foreslår at overskuddet fra støttefest & Deaf Pub kan anvendes til at løfte faciliteterne i 
café 17, dog under hensyntagen til fremtiden i huset. 
 
Der er nemlig allerede øremærket penge til medlemsaktiviteter: 
 
Der er ca. 450.000 kr. fra Inger Raa Olsens fond som kan bruges frem til forår 2020. De 
penge skal bruges til godtgørende formål til gavn for foreningen. 
 
100.000 kr. fra Jochums fonden er også øremærket til ældres trivsel. 
 
CK spørger, om der er penge til det, såfremt der bliver brug for et buffer til uforudsete 
udgifter. Det er der - foreningen har ca. 1.000.000 kr i banken. 
 
To do: 
 
SV laver en ønskeliste over hvad der skal indkøbes til café 17 (bl.a. køleskab/komfur). 
HH ønsker en løsning hvor vinduerne inde ved baren og evt. i køkkenet ved festsalen skal 
aflåses permanent af hensyn til naboerne. 
Resten af HB lægger evt. andre ønsker ind til SV. 
Ønskeliste tages op mellem møderne i Podio. 
 
FU undersøger hvad foreningen gør med de øremærkede 450.000 og 100.000 kr. 

13. DD3 Campus 
24-25. november. 
MJP deltager. Dækkes andetsteds. 
SV, CK og MBB deltager. Foreningen dækker. Alle 3 tilmelder selv. 

14. Aktivitetskalender 
MBB ønsker at HB kan fremlægge en aktivitetskalender for 2018/19. 



 
En aktivitetskalender er også et krav i forhold til at søge om midler fra kommunerne. Der skal 
være en foreløbig aktivitetskalender klar inden den 25. august. 
 
Aktivitetskalenderen er for aktiviteter i 1866-regi (Døveforeningen, Værestedet, Whist 
og Museum). 
 
Der er stadig nogle uklarheder som tages i FU - omkring hvordan vi gør det hvis der er 
fælles samarbejder… fx LadyLike og 1866. Det samme med Absalon. 
 
Efter frivilligaften, hvor aktivitetsudvalget konstitueres, kan HB opdatere aktivitetskalenderen. 
 
MBB laver en foreløbig aktivitetskalender og inddrager alle relevante personer. 

15. Fundraising 
Foreningen kan bruge Jette Zehntner til at søge om midler til andet end de “sædvanlige” 
driftsmidler. F.eks: Projekter (noget, der skaber døve-arbejdspladser eller lokale aktiviteter i 
København), kurser (referat/dirigent-kurser), aktiviteter (for familier/børn fx) mm. 
Der kan tænkes i samarbejde med DDL, Absalon, andre døveforeninger. 
 
DHO har ligget i bero mange år… det kan undersøges, om det er muligt at genåbne det. 
Det er ikke noget HB skal handle aktivt på pt. men disse muligheder kan ligge i baghovedet. 

16. Næste møde 
Skal afholdes inden frivilligaften 
En gang om måneden, torsdage frem til jul - MJP indkalder 
Disse punkter skal være faste: 
Økonomi, nyt fra udvalgene, kommunikation, fremtiden 
Derudover aftales det, at: 
Frivillig til referater skaffes 

17. Eventuelt 

TC1866 



Tolkecenter 1866 har over 500.000 kr. til gode hos Københavns Kommune. HH rykker 
kommunen for midlerne. 

Omrokering af lokaler 

Tømning af 3. sal 

Lørdag d. 18. august vil kl. 10:00 vil SV, CK rydde op og flytter trash ned i stueetagen og 
sætte ting til salg. 
Derefter kan der tages billeder og laves opslag (CK med MBBs hjælp) - løs aftale med 
mulighed for at leje det hele 
3. sal skal lejes ud gerne inden 1. okt. 

Flytte HB-lokale ned til st. th 

CK skal først sørge for at der kommer en dør op ml. café 17 og pulterrummet, så lejerne ikke 
har adgang til varebeholdningen. 
Derefter lægges der en plan for at rømme lokalet i st. th, indrette og gøre klar til at 
bestyrelse/frivillige kan benytte lokalet - tættere på medlemmerne (CK) 

Oversvømmelse 

Der er kommet oversvømmelse i kælderen og efterfølgende tilstoppet kloak. CK og HH 
arbejder på en løsning. Evt. en forsikringssag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


