
Hovedbestyrelsesmøde 
d. 05. marts 2019 

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

Dagsorden 

1.Rundt om bordet  
2.Opfølgning af referat og to-do fra sidste møde 

NH skal oplæres i regnskabet. Det gøres fra d. 11/3. Vi mangler stadig fra januar og februar. 
CK og HH finder en dato til oplæring. Samtidig ser de på en oplæring i 1866s 
regnskabssystem. 
 
Der er afholdt et møde med andelsforeningen vedr. klager, hvor vi fremlagde vores 
lejekontrakt og at der er ikke tilladt at have egen højtalere. CK vil undersøge forskellige 
måder at forebygge problemet på. 
 
Rengøring: NH er i gang med forhandling med rengøringsfirmaer. 

3.Orienteringer 
Formandsnetværk (MJP) 

4. Faste punkter: 

Aktiviteter (MBB) 

DDL - møde om medlemsstruktur 
Fastlagt til den 23. april. 
 



Status på frivilligefest (MJP) 
Budget på 10.000 kr. Der kommer 35 stykker. Har fået et tilbud om 125 kr pr. næse. 

Foredrag v. Katrine Gisinger 
Såfremt det er muligt at få tilskud til dette arrangement incl. lokaleleje, ønsker HB at udleje 
festsalen til markedspris. Får LadyLike ikke tilskud, vil 1866 gerne donere lokalerne gratis. 
MBB giver tilbagemelding. 

Aktivitetsudvalgets berettigelse 
Kun én fra udvalget er aktiv, en har meldt ud, at vedkommende hellere vil være frivillig på ad 
hoc arrangementer, og resten har slet ikke svaret. Flere har heller ikke deltaget i møde. 
Der arrangeres forældre/børneaktiviteter selvstændigt. Er der nogen berettigelse for at holde 
liv i udvalget? 
 
HB er enige om, at aktivitetsudvalget lukkes ned for nu og man kan melde sig til igen efter ny 
bestyrelsesperiode. MBB melder det ud til udvalget. 
 
I forbindelse med aktivitetsudvalget skal den nye HB være skarpe på om det giver mening at 
dele forskellige udvalg op, der alle arbejder med aktiviteter (forældre/aktivitetsudvalget) eller 
om ikke det hele skal samles med én fælles kontaktperson. 

Afdelingerne (MJP) 
Møde med udvalgene d. 4/3. 
Godt møde. Det aftales at der er møde 2 gange om året.  

Klubberne/foreningerne (CK) 
Godt møde. Klubberne har været frustrerede over at der manglede praktiske ting og sager. 
Der var velvilje for at 1866 gik alle priserne gennem. CK tager et møde med hver især. 
 
Spørgsmål: Hvad med printere? Midlertidig placering i frivilligeloungen. 
 
MJP foreslår en medlemskampagne, hvor man kan hverve nye foreninger til at komme 
under 1866 = nye medlemmer. MJP går videre med idéen efter næste generalforsamling. 

Cafe 17 (SV) 

MB foreslår, vi drøfter: 
Forsøg med åbningstider 
Netværk af frivillige, der står bag baren 
 



MBB og CK går videre med at lave et cafekoncept. Mojitobar, netværkscafe, happy hour 
mm. 

Ejendom (CK) 

Reception 
MB foreslår vi arrangerer en lille reception/torsdagsbar, hvor vi indvier det nye gulv i café 17, 
kontoret i st. th og frivillige loungen. Vi giver lidt snacks og noget at drikke, og så er café 17 
åben hele aftenen.  

Skilte 
MB foreslår skilte til at præsentere hvad der er inde bag døren de enkelte rum. 
Godkendt. CK sætter NH i gang. 

3. sal 
Kontoret skal stå tomt medio marts. 
MJP og MB flytter tingene ned. 
Samtidig tager MJP og MBB billeder af hvad der skal sælges og sætter det online. 

5. th og 5. tv 
Pr 1 april har vi omkring 160 m2 tomgangs arealer.  
CK sørger for at lave og indrykke annonce osv. 

Tilladelse til at etablere ny tekøkken på 3 sal til Højre.  
3. th - her skal der etableres tekøkken. DDL flytter deres arkivlokale så det bliver ledigt. Nye 
lejere kan flytte ind i løbet af foråret. 

Oprydning all round  
Junk busters - 10.000 kr plus moms. 

Forsikring af huset. 
Gennemgang af huset Topdanmark og Alm brand. 
NH afholder møde med vedkommende. Vi ønsker stormskader og glasforsikring. 
Nyt tilbud har potentiale til at spare 50% men dækningen skal være tilsvarende. 

Økonomi (HH) 
HH gennemgår budgettet for 2019. Der budgetteres et forsigtigt overskud. 
Der er uudnyttet indtjeningspotentiale for områderne “ejendom” og “fundraising”. 
Hvis Cafe 17 har momsfritagelse, vil balancen være på 0. 
 



Vi har en gæld på 10.619.800,61 kr pr. 31.12.2018. 

5.Fremtiden i huset (fast punkt) 
Kvindeforeningen vil med til vores debatarrangement og de vil tage beslutningen om en 
forlængelse af lånet på 1 mio. efter deres generalforsamling d. 22. marts. 
Lånet hos Mie Raunsmed Svane skal umiddelbart betales tilbage i år. 

Status på DDL 
HH, MJP og MBB har afholdt møde med DDL. Enighed om at DDL støtter 1866 i at beholde 
ejendommen på basis af de nye indkomne oplysninger. DDL vil gerne låne os penge såfremt 
der er brug for dette. Det er HB glade for at høre. 
 
Fremlæggelse af program for informationsaften og oplæg. 
Gennemgang af økonomi for de 3 forslag + vores eget forslag. 

6.Fundraising, §18 (fast punkt) 

Danmark spiser sammen 
1866, Brohusklubben og Absalon gentager sidste års succes. Det bliver den 26. april. MBB 
søger 5000 kr. hos Folkebevægelsen mod Ensomhed.  

Medlemsundersøgelse 
God basis for JHZs fremtidige fundraisingsarbejde.  
Jette har lavet et første udkast. Feedback fra HB: 
 
Spørgeskemaundersøgelsen skal give mere konkrete svar som vi kan bruge til de forskellige 
indsatser. God idé med video på de enkelte spørgsmål og kvalitativ opfølgning ved de 
medlemmer, der har sværest ved dansk. 
 
Forslag: 
 

● Støtter din kommune dig? 
● Din interesse for at være frivillig? 
● Din interesse i børne/familieaktiviteter? 
● Spørgsmål til fase 2 af renoveringen 
● Hvor velkommen føler du dig i huset? 
● Indretningen i café 17? 
● Husets tilgængelighed? 
● Website - tilfredshed? 
● Serviceniveauet i huset? 



● Forholdet til DDL / kontingenter? 
 

7. Den nye ejendomsbestyrer 
NH er i gang med at få en oplæring. HB vil gerne have ejendomsbestyrer er i huset faste 
dage om ugen. 
DDL skal informere medlemmer og HB om evt. sygdom samt lave et opslag på døren 
såfremt ejendomsbestyrer er syg eller på ferie. 
NH er i oplæringsperiode og derfor arbejder hun efter hvornår timingen passer - forventer at 
der vil være faste dage fra maj måned..  

8.GDPR 
Orientering om hvad vi skal fokusere på så alle har mulighed for at se, hvordan vi behandler 
personfølsomme oplysninger. Der er oprettet en mappe med alle de relevante oplysninger. 

Efter generalforsamlingen opdaterer MJP 1866s website med fotopolitik. 

9.Generalforsamling 
Anne Vikkelsø er dirigent. 
Regnskabet er afleveret til revisoren dd. 
 
MBB, HOU og MJP skal skrive ledelsens beretning. 

10. Næste møde 
 


