
Hovedbestyrelsesmøde 
d. 03. januar 2019 

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

Dagsorden 

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

Mail og intern kommunikation 
Der er oprettet @df1866.dk mailadresser til bestyrelsen. MBB sørger for at alle bliver flyttet, 
men orienterer resten af bestyrelsen når der er tid til at flytte.  
 
MJP: Nyt fast punkt “afdelinger” tilføjes under faste punkter, så vi fremover også taler om 
værested, whist, forældreudvalget og 1866 museum. 

4. Faste punkter  

Aktiviteter 
BP om juleaften for døve. Det er blev omtalt i FB gruppe af en deltagere at juleaften var ikke 
til ensomme og udsatte, men for alle. De mener at behovet er stadig for at skelne to grupper. 
1866 har talt om at arrangere juleaften for døve for alle til julen 2019, også fordi 
arbejdsgruppen af projektet skal holde juleaftenen i Jylland i år. BP foreslår at kunne bruge 
to lokaler, hvoraf festsalen er for all og Cafe 17 er for de udsatte. Vi ser an når julen 2019 
nærmer sig.  

Afdelingerne (MJP) 
Værested  
MJP har haft et møde med frivillige fra værested om de kunne have egen omsætning under 
salg af mad, men de skal være stadig under 1866 og at det skal foregå kontantløs. 



Bestyrelsen er positiv, men der mangler detaljer vedr. hvordan omsætning skal inddrages i 
1866’s årsregnskab. Vi skal bede værestedet om at lave regnskabet som skal afleveres til 
nogle tidspunkter på året.  
Der er evt tale om en bankkonto til værested og instruks vedr. at lave budget. Alternativtet er 
at overføre til privat konto, hvorefter værestedet sørger for at gemme kvitteringer og lave 
regnskab. 
MJP, SV og HH følger op og afklarer det. 
 
BP mener at der mangler oplysninger på hjemmesiden fra disse afdelinger under 1866, 
hvordan kan vi give dem til at gøre det selv mht. tilføje oplysninger. Det tages op til møde 
med dem. 

Cafe 17 (SV) 

Service af inventar, opvasker, dampovn osv. (CK) hvem sørger for dette ?  
Vi har fået klager fra udlejninger og foreninger hvad angår opvaskemaskinen i festsalen. 
Den virker umiddelbart ikke, så folk er begyndte at forsøge alle mulige løsninger til at få den 
virke ved at trykke alle knapper. Maskinen kan blive ødelagt, og det skal vi ikke lade dem at 
gøre. Der står EN VEJLEDNING på maskinen.  
Der er service på de maskiner, og SV sørger for at bestille service til at tjekke på maskinen. 
 
Vaskning af viskestykkere og karkluder. Der klages over at de ikke er blevet vasket, især fra 
foreninger. Hvem har ansvarlig. Bestyrelsen mener at det ikke er 1866’s ansvar, det er 
foreningernes egen ansvar. Vi orienterer dem at de skaffer selv materialer. Der følges mere 
op til mødet med foreninger/klubber/afdelingerne. 
 
Der skal laves lejekontrakter med foreninger under 1866. Der eksisterer ikke nogle lige nu.  
 
CK vil sørge for at lave husorden og standardregler for alle lejede foreninger, samt leje 
prisregulering. 

Ejendom (CK) 
Når vi ser på økonomi, er det meget lidt med 60.000 kr om året til vedligeholdelse.  Ifølge 
vedligeholdelsesplanen, så skal vi afsætte ca 7 millioner til side i løbet af 10 år til vedligehold 
af ejendommen.  
 
Der skal kigge om Fase 2 er muligt, men i princippet skal vi kunne lave et budget der viser at 
vi skal kunne spare op til vedligeholdelse i de næste 10 år med et årligt beløb på - evt. 
300.000 kr. 
 
Valg af farver til vinyler i Cafe 17.  
CK har spurgt de ældre medlemmer, men vi vil gerne spørge de unge da det drejer også om 
deres fremtid i 1866. 
 
Graffiti i foreningens facade, har vi fået et tilbud på 22.000 inklusiv en forebyggelse som gør 



det lettere for at fjerne graffiti.  
Bestyrelsen har givet grønt lys. 
 
Opsigelse af lokaler. 
Døvania har opsagt lejen, og efterfølgende har DDL også ønsket at opsige lejen i 5.th, eller 
mødelokalet i 3. sal.  
Der er lavet et tilbud om at lave en løsning således to virksomheder deler om 3. sal. Dette 
skal ses nærmere på.  
HH deltager i mødet sammen med DDL i uge 3. CK vil efterfølgende lave en kontrakt. 
 
CK kontakter lejere på 5. sal og aftaler en mulig overtagelse af 5.th. 

Økonomi (HH) 
Der er kommet penge i kontoen, og det vokser. Årsregnskabet kan være færdig i midten af 
februar, pga. der vil komme et varmeregnskab i løbet af januar/februar. Likviditet er vokset til 
1,6 mio. 
 
Kopimaskinen. DDL har opsagt at bruge fælles kopimaskine, pga. dyr omkostning. Dyrt for 
1866 at bruge kopimaskine alene, derfor har HH bedt et møde med leasingfirmaet om 
mulighed for at ændre en mindre kopimaskine der passer til 1866 og klubbernes behov. Med 
den nuværende maskine har 1866 cirka 3 år tilbage i bindingsperiode. Med den mindre 
udgave vil der måske nødsaget forlænge bindingsperiode med et par år.. 
 

5. Jobopslag (læs bilag) 
Bestyrelsen går ind for at DDL får personaleansvar for ejendomsadministration og bogholder 
samt fundraising. DDL varetager også lønbehandling til ejendomsadministrator og 
bogholder.  
- Ejendomsadministrator sender alt faktura til udlejere og varebeholdning til 
foreninger/klubber/samarbejdspartnere, hvorefter bogholder tjekker om de er kommet. 
- Bogholder varetager lønbehandling til timelønnede  
 
Det er vigtigt at afklare, at godtgørelse af intern i bestyrelsen anbefales det at fremsige orlov 
fra bestyrelsen. 

6.Fremtiden i huset (fast punkt) 
Der drøftes om at huske orientere i bestyrelsen når der laves nogle aftale med andre 
mennesker. 



7. Fundraising, §18, §79 (fast punkt) 
Frivilligkoordinator? 
Udsat til næste møde 

8. Næste møde 
Tirsdag d. 5. februar kl. 17 - 21 
Fremover holder vi fast møde kl. 17 - 21. 
 


