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Referat 

1. Rundt om bordet  
2. Opfølgning af referat og to-do fra sidste møde 
3. Orienteringer  
Der er formandsnetværksmøde næste weekend. MJP deltager. 

4. Faste punkter  

Aktiviteter (CAM) 

Afholdte arrangementer 
SUP-tur 
Beach Party 
Kunst-omstilling på Chr. Borg 

Der planlægges 
Halloween den 1. november 
Dan er tovholder på 2 foredrag: Rasmus Tantholt og Preben Elkjær 
Svampetur 
Julebanko d. 7. dec. i samarbejde med Kvindeforeningen - julefrokost bagefter 

Markedsføring af aktiviteter 
Der er mange, der ikke opdager aktiviteterne. 
Nyhedsbrev skal i spil - kun til aktiviteter. 

Afdelinger (MJP) 

Kløften 
Der overvejes en ny afdeling for 30-55 årige. 
Opstartsmøde d. 1. nov. 

Forældreudvalget 
Intet nyt. 



1866 museet 
Intet nyt. 

Whist 
Starter op igen 1. sept. 

Værestedet 
Værestedet holdt åbent i juli, og det har været en stor succes. Cirka 35-40 stykker kom hver 
gang, og det skal gentages næste år.  

Klubber/foreninger (MJP) 

Cafe 17 (SV) 
Nathalie er ved at have styr på procedurerne for varebestilling. 
Glas-køleskabet skal udskiftes. 
Der er tyndet ud i “rodet” i depotrummet. 
SV fortsætter som HB-kontaktperson vedr. café 17, men Nathalie står for det daglige. 

Ejendom 

Rengøring 
Lige nu gøres der rent hver mandag. Nathalie/SV er ikke tilfreds med kvaliteten. 
Nathalie får grønt lys til at skifte firma, så længe beløbet ikke overstiger nuværende. 

Ny pris på udlejning af festlokale? 
Der skal foretages disse forbedringer: 
Nyt glas og ny bestik 
Ny ovn 
Bedre rengøring (om torsdagen) 
Derefter bør prisen sættes op. 
 
Nathalie har lavet udkast til kontrakt til udlejning. SV opdaterer med både reservationsgebyr 
og depositum. SV opdaterer prislisten. 

HB-kontaktpersoner for ejendommen 
Det administrative: MJP 
Det praktiske: SV 



Støj 
Støjkonsulenten fra KK har frikendt Døveforeningen - vi følger reglerne. 
Hun foreslår at alle vinduer ud mod tv. lukkes med strips. 
Døren i café 17 mod tv. må ikke låses, da den er en flugtvej. Der oplyses at dørene lukkes 
kl. 22:00 senest og at festen bliver lukket hvis dette overskrides. Det har virket godt og der 
har ikke været problemer lige siden. 

Status på udlejning 
5. th - udlejet til kunstner 
5. tv - udlejet til musiker 
3. th - udlejet til brygger 
2. sal -  
 
Der er interesserede - der kommer og kigger på 2. sal. 
Nathalie foreslår vi opgraderer 2. sal så lejemålet bliver mere attraktivt.  
Det kan først gøres efter den 1. oktober. 

Økonomi 

Likvide midler 
Til december, når lånet til den ene investor er tilbagebetalt, har 1866 kun omkring 700.000 
kr. i likvide midler. CK anbefaler vi skal kunne låne penge af DDL som plan B. 

Udlejning fakturering 
Det aftales, at Nathalie udsender fakturaer for udlejning. 

Arv - tilskud - konkret projekt 
Der er indkommet ca. 30.000 kr. og et endnu ukendt beløb fra to dødsboer. Beløbene skal 
bruges til noget, der skaber værdi for foreningen. HB tænker over dette og det tages op til 
næste møde. 

BRF- nye rente muligheder 
Det er værd at overveje at omlægge lån i huset - nu hvor renten er så lav. 
CK finder en frivillig gruppe der undersøger sagen til dørs. 

Halvårsregnskab 
Halvårsregnskabet 2019 afleveres til revisor i september. 
 



Rykkere 
Der kommer alt for mange rykkere som følge af at regninger kommer ind i en gammel mail. 
Alle skal huske at ændre i kontaktdata. 

Gennemgang af fakturaer 
CK har ikke tid til at gå alle fakturaer gennem. Der mistes en del penge på den konto. 
F.eks har GS4 sendt regninger på 12.000 kr. i løbet af de seneste 3 mdr. 
Dette tages op igen til et senere møde. 

Generelt 
Der er generelt ok styr på indtægter og udgifter. 
Fra 1. oktober kommer det til at se bedre ud, da der her kommer indtægter fra alle lejere. 

Udlæg 
CK anbefaler at alle udlæg som skal refunderes skal sendes elektronisk - ellers forsvinder 
de, og man får ikke beløbet refunderet uden bilag. 

Donering af gaver til 1866 
Hvis nogen gerne vil indsamle et overskud, som skal gå til 1866, skal det gøres således: 
Overfør beløbet til DDL - som er en organisation (så får man fradrag) 
DDL overfører beløbet til 1866 

Ole Jørgensens Mindelegat 
3 navne foreslås til indstillingsudvalget: 
MJP kontakter dem. 

Arbejdsprogram & sommerfest for HB 
MJP finder tid og sted og inviterer. 

Fundraising og §18 
Jette er på arbejde hele august. Ferie 14 dage i september. 
MB sørger for at få en statusopdatering fra Jette (sendes ud på mail) 
Vi skal sætte i gang med spørgeskemaundersøgelsen. 
 
Vi skal søge om et nyt tag. Dette bør have 1. prioritering. 
JHZ skal sættes i gang. 
SV har sendt data omkring ringeklokke og nye pærer. 
Der skal laves en status over hvor mange penge vi har fået fra §18 indtil nu. 
MB går videre med sagen. 



5. Evt.  
6. Næste møde 
Næste møde er den 3. september. 
 


