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

 
Opsummering: 
Velkommen til de nye HB medlemmer. Info om opgaver. 
 
Ansvarsfordeling: 
MB - næstformand og websiteansvarlig. 
CAM - aktiviteter. 
SV - ejendommen og café 17. 
CK - kasserer. 
AR - ad hoc. 
SoMe: CAM, MJP, MB. 
 
Vi besluttede os for at overgå til nye mailadresser @df1866.dk. 

3. Orienteringer  
Referat fra GF og vedtægter samt årsregnskab 2018 er færdigt og underskrevet. 
 
Generalforsamling 2020 er sat til lørdag d. 18. april 2020 (MJP) 
 
Nyt hovednummer: 54554499. MJP opdaterer website og plakat udenfor kontoret.  
 
MB inviterer til workshop om det nye website. Resten af HB bliver inviteret. Et par 
“menige medlemmer” skal også med, evt. fra Absalon. 

4. Den ekstraordinære generalforsamling (MJP) 
Formålet med GF var at få tinglysningen på plads ved at GF godkendte det videre 
arbejde. Nu er processen i gang og forventes afsluttet næste måned. MJP har fuld 
fokus på dette. 
Der var god stemning blandt de 32 fremmødte. 
Det viser sig at HB allerede har betalt tinglysning sidste år men vi mangler en 
afslutning på dette. Der er en del løse ender. MJP fokus på dette til næste HB møde. 

2 



5. Ansvarsmatrix (MB) 
MJP og MBB fremlægger et ansvarsmatrix, så alle er mere sikker på hvilke områder 
bestyrelsen har ansvar for - og meget gerne sende henvisning videre til den rette 
hvis man blev spurgt om et område.  
 
Der er lavet en overordnet ansvarsfordeling som MB hænger op på kontoret. 
MB sender besked til DDL omkring primære kontaktpersoner. 
Alle bedes om at henvise til områdets ansvarlige og sørge for at informere hinanden 
(cc) 

6. Mail, Drev og Trello (MB) 
Mail 
Alle har fået adresser? 
Alle fået opsat forward-funktion? 
 
Drev 
Vigtigt vi alle bruger Fællesdrev. 
 
Trello 
God til at fordele og opfølge opgaver. 
 
Podio: En fælles login 
 
Beslutning: Facebook er bedst til privat. 
Trello bruges til opgaver og kommunikation. 
MB sørger for resten får adgang og lærer op. 

7. Faste punkter  

Aktiviteter 
Medlemmer (MJP) 
Her skal vi afklare hvad vores politik er. Vi er blevet gjort opmærksom på nogle 
medlemmer der klager over at aktiviteter er blevet tilbudt til ikke-medlemmer. MJP 
foreslår at aktiviteter altid opsættes med kun tilbud til medlemmer, hvorefter når vi 
nærmer os til den sidste tilmeldingsfrist og at der er en masse ledige pladser, åbner 
vi for ikke-medlemmer. 
 
Politik: 
Enighed om at 80% af vores arrangementer forbeholdes medlemmer. 
1 uge før fristens udløb åbnes der op for de resterende 20% kan få plads. 
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Ikke-medlemmer betaler dobbelt af hvad medlemmer betaler. 
CAM er ansvarlig for at følge op på dette. 
Medlemmer der er i restance (endnu ikke har betalt) kan ikke få 
ikke-medlemsfordele. MJP har ansvar for dette. 
Det skal fremgå af alle opslag at tilmelding er bindende. Videresalg af billetter er 
tilladt i et vist omfang. 
Alle arrangementer opskrives i 1866.nemtilmeld.dk. 
 
Medlemmer i restance (MJP) 
1866’s vedtægter står at medlemmer der ikke har betalt eller er for-sent udmeldt 
efter fristen, kan atter genoptages mod det skyldige beløb. Vi har også et ansvar for 
at foreningen driftes og holde øje med medlemmer der skylder det skyldige beløb. 
Dvs. de kan ikke komme til 1866’s arrangementer til ikke-medlemspris.  
 
Folketingetsvalg, hvem har ansvaret 
DDL ønsker at  medlemsforeningerne skal arrangere valgdebatter mm. på 
tegnsprog. MJP sender alle informationer til CAM der koordinerer arrangementet. 
 
Årshjul 
CAM har lavet et årshjul med oversigt over alle aktiviteter. 
CAM præsenterer et opdateret årshjul ved hvert HB møde. 
 
Sankt Hans aften 
CAM foreslår et ud-af-huset arrangement et sted med mulighed for bål. 
I tilfælde af dårligt vejr afholdes det i huset. 
HB er enige om at CAM kan gå videre. 
 
Sommerfest 
Forventes afholdt i august.  
 
Fredagsbar 
CAM går i tænkeboks.  
 
Tegnsprog Blinker 

Afdelinger 
Årsmøder  
Vi mangler at indlede et slags årsmøde - hvor man kan følge med hvad der sker i 
disse, samt man har mulighed for at stille op. 

Klubber/foreninger 
Præsentere udkast til lejeaftale (UDSAT TIL NÆSTE MØDE)  
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Cafe 17 
Ikke noget nyt 

Ejendom 
VVS har gennemgået ejendommen. Der er mange gamle rør. De vender tilbage med 
en vedligeholdelsesplan og et tilbud på vedligeholdelse. 
 
Der er stor interesse for de 3 udlejningslokaler. SV regner med der er indgået en 
aftale snart. 
 
Tegnsprogstolken.dk er glade for at have kontor på 3. sal. Tekøkkenet skal fikses. 
 
4. sal har problemer med belysningen. Elektriker tilkaldt. 
 
Festsalen har fået en gulvskade. Lejligheden benyttes til at udbedre dette og slibe 
gulvet og give det en tiltrængt behandling. Der skal bestilles en professionel 
gulvmand til dette formål. SV går videre. 
 
Printeren er fikset. 
 
Skabet der står i udestuen tv skal fjernes. SV. 
 
Frivilligeloungen - skal IKKE bruges som depotrum. SV løser dette. Frivilligeloungen 
skal stå åben. SV fjerner det ekstra bord. 
 
NH foreslår nyt blinksystem i huset. Men det er der ikke råd til lige pt. 
MJP foreslår et trådløst anlæg til 1200 kr. Det går Sv videre med. 

Økonomi 
FU har talt sammen om opgaverne. CK har fuld fokus på at gå i gang med 
bogholderiet de næste måneder. Alt skal sendes til bogholderi@df1866.dk.  
 
CK laver årsbudget - med poster for hvert område, så den ansvarlige kender sin 
egen budgetramme. 
 
CK er i gang med at undersøge om man kan refundere udlæg via MobilePay. 
En erhvervskonto vil muliggøre at man gør dette. Det koster 0,67 pr. transaktion. 
Godkendt af HB. 
 
CK ønsker at Nettokortet bruges noget mere til indkøb. 
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CK arbejder på at effektivisere bogholderiet. Han bruger DDL som rådgiver. Når 
overblikket er dannet, bliver en professionel hentet ind for at fintune. 
 
Saldo bank konto. Nykredit  
Cafe 17 konto : 221.116,64 
Drift konto 1.577.810,16 

8. Arbejdsprogram 
Generalforsamling har givet deres samtykke til arbejdsplan. Her skal vi drøfte 
hvordan vi laver en strategiplan for at opnå disse områder.  

9. Håndbøger 

MJP arbejder videre med håndbog for diverse relevante områder. 

10. Fundraising og §18 (fast punkt) 
MB, SV og MJP afholder kvartalsmøde med Jette torsdag den 9. maj.  

11. Nyheder fra DDL 
DDL udsender nyheder i deres FB-side, og andre foreninger deler nyhederne. Hvad 
beslutter vi? 
 
At vi ikke deler dem da der er dobbelt op på informationer. 
MJP giver besked til DDL. 

12. Evt. 
13. Næste møde 

Onsdag d. 12. juni kl. 17-21. 
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