
Referat af hovedbestyrelsesmøde 
d. 1. november 2018 

Til stede: Mads Jonathan Pedersen (MJP), Mette Berthelsen (MB), Henrik Hougaard (HH), 
Søren Visholm (SV) (suppl), Birthe Petersen (BP) (suppl). 
Afbud: CK, MM 
For referat: Dorrit Christensen 

1. Rundt om bordet 
1 minut hver - noget på hjertet, hvordan det går med sig selv. 

2.  Opfølgning af referat og to-do fra sidste møde 
Referat fra sidste møde er godkendt og er lagt på hjemmesiden både med tegnsprog og 
dansk tekst.  
 
MB har lavet en digital tjekliste, hvor bestyrelsesmedlemmerne kan sætte sildeben, når 
opgaven er løst. Denne gennemgås i fællesskab. Det bemærkes at §18 ansøgningsfrist er 
udsat til december. 
 

3.  Orienteringer 

Samarbejdsaftale med Absalon 
MJP og MB har haft et samarbejdsaftale-møde med Absalon. MJP kigger på den tidligere 
aftale. 
Desuden er MJP ved at undersøge, om det er muligt at Absalons medlemmer der fylder 30 
år, bliver automatisk overført til 1866’s medlemskab. Det er muligt efter dialog med DDL, og 
MJP arbejder videre med dette. 

DDL’s repræsentantskabsmøde 
MBB og MJP deltager i DDLs repræsentantskabsmøde den 25. november 
 
Formandsnetværks møde er overstået.  
 



Opsigelse fra Storlogen af DK 
HH orienterer, at Storlogen har opsagt deres aftale med os med udgangen af januar 2019. 
Vi bør kontakte dem og spørge hvorfor samt hvordan de har oplevet samarbejdet. MJP 
kontakter dem. 

4. Faste punkter 

Aktiviteter  
Aktivitetsudvalget har lavet en aktivitetskalender for 2019. 
 
MBB gennemgår. November og december er godt dækket. Hvert arrangement bliver tilføjet 
kontaktperson.  
 
Der anbefales en fælles procedure og budgetskabelon for alle arrangementer. Nemt at gå til 
mht. fremgangsmåde og hvor stort beløb der bør/kan afsættes. MB og HH gør dette. 
 
Mange kender ikke huset – vi kunne arrangere en rundvisning fra top til bund. 
Aktivitetsudvalget går videre med dette. 

Cafe 17 
Opslag om rengøringsjob har resulteret i 2 ansøgninger. Udlejning medfører øget rengøring. 
Samtale i næste uge.  
 
Der er rengøring (2) faste dage i ugen plus ønske om fleksibilitet pga. mange weekend 
udlejninger. Der skal derfor også gøres rent mellem fredag og lørdag f.eks. Husk trappen 
skal vaskes hver uge også. SV styrer dette. 
 
”Nogle” er interesseret i at leje cafeen i dagtimer incl. køkken. Men der skal lægges nyt gulv 
og nye planer kan først realiseres i februar marts.  
 
Diskussion om den famøse kaffemaskine. Den sælger 1 eller 2 kopper latte/cappuccino om 
dagen, men skal ikke desto mindre rengøres efter brug hver dag. De allerfleste drikker 
almindelig kaffe. Spild af tid? Sælge den? Den er dog en del af tilskuddet fra Kbh. kommune 
sammen med møbler.  



Ejendom 

Udlejning 
Der foreligger nu konkret tilbud vedr. udlejning hele af 3. sal, men kræver også at 
bestyrelsen flytter ud af 3. sal.  
 
I forbindelse med Storlogens opsigelse tænker bestyrelsen at det er muligt med en ide til et 
lille kontor i et rum på 1.sal. HH vil gerne regne hvordan det hele hænger sammen. 
 

Økonomi 
Økonomi i huset: pt. har vi 1.360.000 kr.  
 
Vi afventer udkast fra advokat vedr. afvikling af lån. Svært at komme meget videre før dette 
er på plads.  
Forslag: Betal DDL tilbage nu. Det er kr. 250.000 – så er det overstået.  

4.  Fremtiden i huset (fast punkt) 
Vi mangler stadig tilbagemelding fra advokaten vedr. tinglysning. MJP rykker i næste uge.  
 
Vi har et møde d. 6. december, hvor vi skal lave udkast til de forskellige løsningsforslag. 
MJP og MB arbejder videre på sagen. 

5.  Fundraising, §18, §79 (fast punkt) 
Jette Zehntner (JZ) melder om positiv start på svar fra kommuner, hvis borgere bruger 
1866´s tilbud.  
 
Der er 3 foreslåede projekter i huset og hun efterlyser flere temaer, som hun kan søge 
midler til. Det viser sig, at de fremkomne forslag på mødet her kan kobles til de 3 foreslåede 
projekter.  
 
I tilfældig rækkefølge er det:  
 
Ansættelse af en social vicevært med daglige opgaver i ejendommen og ansvar for udlejning 
samt stå til rådighed for medlemmer i dagligdagen.  
 
Medlemsundersøgelse og analyse af resultaterne – skal ses bredt. Hvilken type medlemmer 
har vi, alder, hvad er deres behov, fremtidig prognose osv. Dertil skal kobles information til 
medlemmerne – hvordan når vi alle medlemmer med den information, de har behov for. 
Flere spørgsmål kan kobles til dette vigtige emne/projekt.  



Frivillig projekt som skal afdække behov for evt. lønnet frivillig koordinator. Herunder forslag 
om livredder kursus/førstehjælp.  
 
MJP foreslår at der oprettes et kursus om at være dirigent og referent. DDU er muligvis 
interesseret. Dette orienteres til Jette. 

6.  Ressourcer iblandt bestyrelsen 
Ressourcer i bestyrelsen: MJP er på ”overtid” da han både studerer, arbejder og er formand 
med diverse forpligtelser udadtil. Svært at nå alle opgaverne i bestyrelsen.  
MB går i virksomhedspraktik på mandag den 5. november og vil så kun have aftener. Ville 
praktikken udløse et job, er hun også presset.  
HH er pt. ledig, men viser der sig et job, springer han til. Afhængig af hvilket job og hvor om 
han fortsat har tid til bestyrelsen.  
CK – det vil tiden vise om han fortsætter på Svalbard eller kommer hjem til jul. 
MM bruger mange timer på sin arbejdsplads, som det kræves.  

7.  Overvejelse vedr. kasserer 
Hvordan løser vi med at tiltrække en der har lyst til at tage en kasserer-posten? 
Overvejelser vedr. kasserer, hvis det er svært for 1866 at finde en ny kasserer til den 
ordinære generalforsamling, er en ide at 1866 køber en ekstern bogføring, hvor kasserer 
blot skal sende materialer og stadig varetage overførsler i netbanken. 
Det er nødvendigt at afvente den overordnede økonomi i huset mht. salg og advokatens 
udmelding. 
HH gør opmærksom på at når det hele fra TC1866 er bogført, er det nemmere med at gøre 
regnskab på foreningsbasis. 

8. Evaluering af frivilligaften 
Evaluering af frivillig aften. Tilfreds med fremmødet på cirka 50 stykker. De fremmødte 
organiseres på forskellige områder. Der mangler lige en opfølgningsmøde med MJP, MBB, 
SV og CK.  

9.  Ole Jørgensens Mindelegat 2019 
Der planlægges at afholde Ole Jørgensens mindelegat mandag den 21. Januar. Nærmere 
information kommer.  
MJP går videre med sagen. 
 
 



10. JUL 2018 
Juletræ & Julepynt 
Hvem sørger for at anskaffe og pynte op? MJP anskaffer, Værestedet kan pynte op. 
Julefrokost for HB bliver d. 1. december sammen med alle medlemmer. 
 
JUL – forældregruppen tager ansvar. Juletræ skaffes i slutning af november  - og SV ved 
hvor julepynten er. 
Julebanko og julefrokost – planlægning er i gang.  

11.  Eventuelt 
Medlemmerne efterspørger en kontortid og det besluttes at oprette kontortid hver anden 
tirsdag kl. 14.00 til 16.00. Bestyrelsen varetager på skift. Opstart 1. Januar 2019.  
 

12. Næste møde  
d. 22. november 
 
 
 
 


