
Referat af hovedbestyrelsesmøde 
d. 20. september 2018 

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

Dagsorden 

1. Rundt om bordet 
2. Opfølgning af referat fra sidste møde 

CK: Tidspres har gjort det svært at gøre mere ved 3. sal. 
MJP: Slutopgørelse fra arrangementer ikke klaret - MJP ser på dette i morgen 
HH: Momsfritagelse ordner HH i næste uge 
HH har lukket en konto ned 
De øvrige uløste opgaver flyttes til næste HB møde 
 
CK skal i gang med at fakturere for alle udlejningerne (oplæres af HH) 
Der er også fakturaer helt tilbage fra foråret, der skal sendes afsted 
MBB: Vigtigt, man er up to date her, ellers rammes vi på troværdigheden 
Alle referater skal underskrives - også de manglende (MJP) 

3. Faste punkter 
a. Aktiviteter (MBB) 

Opdateret aktivitetskalender 
Man kan altid følge med her: 
https://podio.com/deaf1866dk/huset/apps/kalender#/views/39467201  
 

https://podio.com/deaf1866dk/huset/apps/kalender#/views/39467201


 

Julebanko den 10. november 
Absalon, LadyLike og Kvindeforeningen er med - er vi i 1866 med på den? 
Mortensaftensarrangement med mad, banko og evt. børnehjørne 
2 fra hver forening med i arbejdsgruppen 
Hvordan gøres det i praksis? 
Derefter vender MBB tilbage til de andre. 
 
JA vi støtter i form af at lokaleleje er GRATIS - vi skaffer barpersonale og tager overskuddet 
fra baren. Resten står de andre for. MBB giver de andre besked. 

Fælles julefrokost for alle i huset 
Tine har foreslået dette... eller? Hvad siger HB? 
 
Værestedet arrangerer selv, Brohusklubben også, Kvindeforeningen, Absalon har overvejet 
den 8. dec. men har ikke booket endnu. Selve 1866 har ikke arrangeret i mange år, men fx 
Døvanias julefrokost har været en succes pga. fordelingen af alle aldre. 
 
Konklusion: Vi arbejder videre med at arrangere en 1866 julefrokost. Vi spørger om vi skal 
slå os sammen med Absalon den 8. december. 
SV har oversigt over hvornår de enkelte klubber/foreninger selv holder. Han opdaterer i 
fælleskalenderen. 

10.000 kr. fra DDL til en social aktivitet 
Vi har fået et beløb fra DDL, og aktiviteten skal være gennemført i 2018. De vil støtte et 
aktivt foreningsliv. Svarfrist: 28. september 
Nogen forslag? 
 
HB ser gerne, at det skal være aktiviteter, som ellers ville give underskud. Alle 
overskudsgivende aktiviteter kan foreningen selv klare. MBB går videre med noget 



arrangement en fredag, der tiltrækker folk, som så går i baren og genererer indtægter. MBB 
gør det færdigt i samarbejde med MJP og det aktivitetsudvalg, der bliver oprettet til 
frivilligeaftenen. 

Donation af lokaler til juleaften for døve uden et sted at holde jul 
Skal 1866 donere lokaler?  
Konklusion: JA HB støtter denne gode sag for en særligt udsat gruppe.  

b. Foreninger/Klubber og 1866 som paraplyorganisation 
Status på mødet med foreningerne/klubberne 
Status på håndbøger 
 
MJP har afholdt møde med foreningerne og klubberne. Der er en del uklarheder, som skal 
afklares i den kommende tid. Derfor var mødet med fokus på praktiske ting. 
MJP har overvejet strukturen omkring 1866s egne afdelinger vs selvstændige foreninger. 
Foreninger/klubber, 1866 afdelinger (Værestedet, 1866 museum, whist mm.) 
MJP vil adskille møderne - mellem foreninger/klubber og så afdelinger, da foreninger/klubber 
sort på hvidt er lejere. Det andet bliver for forvirrende. 

c. Ejendommen (CK) 

3. sal og st. th - hvad gør vi nu? 
FU har godkendt at St. th. kan bruge op til kr. 100.000,- fra Jochums Fonden til renovering 
med formål at skabe et rart sted for frivillige at arbejde og slappe af. Der skal indrettes en 
kaffelounge (med maskine) og et mødebordsområde, og adgang sker via. kodelås. CK har 
frie rammer til at istandsætte indenfor maxbeløbet. Dette meldes ud på frivilligeaftenen, hvor 
CK kan etablere en arbejdsgruppe til at gå videre med arbejdet. 
3. sal er fortsat 1866s egne kontorfaciliteter - en udlejning tages op til næste HB møde. 
 

Udskift af varmecentral?? (hvis vi beholder ejendommen) 
En ny varmecentral vil gøre at vi sparer en hel del på varmeregningen. 
Det bliver taget op til næste HB møde. 

Gulv i stueetagen 
Hele vinylgulvet i stuen skal udskiftes pga. fugtskade. Det betyder at området skal tømmes. 
Vinyl tager lang tørretid, 5-8 uger. 
Beton/fliser kan klares på 2-3 uger. 
En stor del bliver dækket af forsikringen. Renoveringen kan godt vente til januar. 
En god ide at involvere medlemmerne i dette - CK sætter i gang.  
Han blokerer også cafe 17 i januar. 



d. Café 17 (SV) 

En mulig udlejning 
En nyopstartet virksomhed vil gerne leje køkkenet i café 17 mandage-fredage fra snarest 
muligt og ½ år frem med mulighed med forlængelse. Køkkenet lukkes af, og det vil ikke 
påvirke café 17s daglige gang. SV vil gå videre med lejerne og få mere konkrete detaljer på 
plads og vende tilbage til HB for en endelig godkendelse. Udlejning kommer til at foregå 
engang i det nye år. Det vil give foreningen flere indtægter, hvilket er positivt i forhold til at få 
nedbragt gælden. 
 
SV går i gang med indkøb af små inventarer til caféen. Samlet budget: 11.000 kr. 
Indkøbsliste godkendt.  
Der er 17.000 kr. overskud fra 150 års jubilæet. Nogle af pengene bruges til at dække disse 
småudgifter. 
SV skal have et fast årligt budget til Café 17, som han disponerer over. Dette tages op i FU. 

4. Gennemgang af Google & Podio (MBB) 
Google Suite for Business er nu installeret, og alle email adresser taget i brug. 
MBB skal oprette en mailadresse til medlemsadministration (Poul Boye) 
Vi bruger Google, og beholder Podio i nogen tid endnu - mens MBB undersøger, om 
funktionaliteter fra Podio kan indlemmes i Google. 
 
MBB arbejder på at få konverteret Google Suite til gratisversionen, nu hvor de nye 
vedtægter matcher. Til dette pkt. skal vi gennemgå hvordan vi bruger værktøjerne: 
 

● Gmail 
● Kalender 
● Drev 
● Podio - lille evaluering 
● Opsætning 

 
MBB har lavet en vejledende Video, som sendes ud til HB. 
Alle filer fra 1866s gamle fysiske server er lagt op i skyen. Alle opfordres til at bruge 
kalender, og Drev til ALLE filer. Podio bruges kun til at linke. Undgå at lægge vigtige filer på 
egne eller kontorets computere - vi skal fremover arbejde cloud-baseret. 

5. 1866s frivilligeindsats 
Vi holder frivilligaften på mandag, hvor vi får et overblik over alle frivillige 
Vi skal kommunikere ud at vi vil styrke frivillige indsatsen. 
 



Program gennemgås. 
CK, SV, MBB, MJP forbereder hver deres punkt omkring hvilke opgaver, de er tovholdere for 
(Ejendommen/Udlejning, Café 17, Aktiviteter, Administration) og er derudover “værter” for 
Open Space, hvor interesserede kan melde sig til som frivillige og foreslå nye tiltag. 
MJP gør ekstra reklame for frivilligeaftenen og koordinerer sandwiches med SV. 

6. Fremtiden i huset 
Status fra “behold” og “sælg” grupperne. 
Der er ikke sket nogen udvikling her. MJP tager selv hele ansvaret for videre dialog med de 
potentielle købere (DDL, privat investor, ekstern køber) og vender tilbage herom til næste 
HB møde. 

7. Økonomi 

Status på fundraising 
JHZ er i gang med at søge §18 midler. Det er dog et problem, at der kommer en hel del 
afslag - det går ud over foreningen. Der skal iværksættes et møde med Københavns 
Kommune om hvordan vi kan løse dette - det er ikke godt nok at søge 750000 og få 200000 
om året. Der er også et ønske om at vi sætter i gang med fundraisningen til et socialt 
vicevært projekt, hvor vedkommende sørger for både ejendom, det praktiske og det sociale. 
HH og MBB arbejder videre på sagen. 
 
Regnskabspraksis café 18 
SV og HH går videre. 

Halvårsbudget 
HH har lavet budget for 2. halvår 2018. Budgettet vedhæftet. 
Halvårsbudgettet er et skøn, og bestyrelsen budgetterer et overskud på kr. 200.000 ved 
udgangen af året, også selv om budgettet er lettere pessimistisk sammensat. De forventede 
indtægter kommer fra kontingenter, salg i caféen, konsulentbistand, lejeindtægter og 
udlejning. Der er fortsat enkelte personaleomkostninger og så er der administrationsudgifter. 
Der er potentiale for at øge indtægterne via udlejninger og lejeindtægter samt 
fundraising/projekter. 

7. mdr. regnskab 
Underskuddet er på kr. -876.000 (café 17s regnskab dog endnu ikke medtaget, og vi har 
heller ikke fået bogført opkrævningerne fra udlejningerne)  
Vi har 1.380.000 kr. i likvide midler. Vi har fortsat tilgodehavender på kr. 687.000,- fra det 
gamle tolkefirma og Café 17.  



Vi har modtaget lån kr. 250.000,- fra DDL og forventer at vi ikke behøver at låne yderligere 
kr. 250.000,- fra DDL på grund af at der allerede nu er bedre styr på økonomien. 
 
Ny oversigt over opryddede bankkonti (opfølgning fra sidste møde) 
Flyttes til næste møde. 
 

8.Eventuelt 

Nyt fra bestyrelsen september 
Hvem tager det? 
Christian (MBB hjælper) 

9. Næste møde 
Dato findes i Podio - den 1. november. 


