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Hovedbestyrelsen - på dansk tegnsprog 
Døveforeningen af 1866’s ordinære generalforsamling blev afholdt d. 6. april 2019.  
 
Kassereren Henrik Hougaard stoppede i utide og bestyrelsesrepræsentant Morten 
Mortensen ønskede ikke genvalg, så der skulle til generalforsamlingen findes en ny 
kasserer og nye bestyrelsesrepræsentanter.  
 
Mads Jonathan Pedersen blev genvalgt som formand. Christian Klim ville gerne 
overtage kassererposten. Det betød, at hans post som bestyrelsesmedlem på lige år 
blev ledig. Mette Bertelsen, Søren Visholm og Camilla Abelgren Michaelsen stillede 
op.  
 
Den nye hovedbestyrelses sammensætning bestod af formand Mads Jonathan 
Pedersen, næstformand Mette Bertelsen (lige år), kasserer Christian Klim (lige år), to 
bestyrelsesmedlemmer, Søren Visholm (ulige år) og Camilla Abelgren Michaelsen 
(ulige år). Anne Roslyng og Birthe Petersen blev valgt som suppleanter. 
 
Hovedbestyrelsen takkede de fratrådte bestyrelsesrepræsentanter for deres arbejde.  
 
Ved Døveforeningen af 1866s første hovedbestyrelsesmøde blev Mette Bertelsen 
igen formelt udpeget som næstformand. Forretningsudvalget (FU) består af 
formanden, næstformanden og kassereren. 
 
Hovedbestyrelsesmøderne har blevet afholdt én gang om måneden. 
Forretningsudvalget har afholdt møder cirka tre gange om året. Derudover har 
bestyrelsen også afholdt små møder med afdelinger under Døveforeningen af 1866, 
samarbejdspartnere samt foreninger og klubber. 
 
Hovedbestyrelsen har skrevet nyheder og har lagt referater af møder på 
hjemmesiden og facebook. 
 
Hovedbestyrelsen har deltaget eller sendt medlemmer som repræsentanter til: 
 

- Medlemforeningernes formandsnetværk (via DDL) 
- Castberggård Repræsentantskabet 

 
Der er blevet indkaldt til 2 ekstraordinære generalforsamlinger:  
 

- d. 6. maj  
- d. 25. november 
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https://www.youtube.com/watch?v=bIsHD3g59jQ


Afdelinger under Døveforeningen af 1866  

1866 museum - på dansk tegnsprog 

Museet har haft et travlt år med mange besøgende til rundvisningen, blandt andet 3 
besøg fra hhv. Castberggård, CFD, tolkestuderende og tilmed fra udlandet: Oslo, 
Paris, Polen, Italien og Sverige. 
Museet sorterer stadigvæk gamle papirer, referater, billeder om Døveforeningen af 
1866 historie og ejendom. Museet har også hjulpet Københavns Døves 
Kvindeforening med deres papirer omkring ejendommen Vista. 
Museet ønsker at begynde med at arkivere alle papirer, så de kan lettere findes. 
Museet mangler en der har styr på IT og som kan hjælpe frivilligt. 
Museet takker for et godt samarbejde til alle i huset. 
På vegne af afdelingen 
Allan Hegne, Annegrethe Pedersen, Ib Steen Hansen og Lene Ravn 

1866 Værestedet - på dansk tegnsprog 
1866 Værestedet tilbyder fortsat et socialt samvær for alle døve i alle aldre og er 
åbent hver tirsdag i dagtimerne. Der har været efterspørgsel for at have 1866 
Værestedet åbent i sommerferien, så det var åbent i juli.  
Værestedet er drevet af frivillige hænder. 
Året gik fint og der er kommet ca. 30-40 personer til Værestedet hver gang. Der har 
været afholdt større arrangement f.eks. Bakketure og lign. Her er der kommet cirka 
50 personer. Værestedet har i 2019 også afholdt nogle arrangementer sammen med 
andre klub i huset, f.eks.  ”Brohusklubben”. 
Værestedet har i 2019 budt på forskellige populære aktiviteter: Rafling, foredrag, 
tips, quiz, bingo, chancen, banko, osv. 
Medlemmerne har også nydt kaffe og kage samt lette retter i Café 17. 
På vegne af afdelingen  
Judy Nielsen, Margit Wennecke og Allan Hegne. 

1866 Forældreudvalget - på dansk tegnsprog 
 
Forældreudvalget har haft 2 arrangementer i 2019: Fastelavn i februar og 
Juletræsfesten i december. Begge arrangementer var stor succes med over 80 
deltagere.  
Forældreudvalget har i 2019 også efterlyst efter flere medlemmer i arbejdsudvalget 
så vi kan få arrangeret flere arrangementer i 2020. Men desværre har vi fået få nye 

4 

https://www.youtube.com/watch?v=ZzPnI39KsPk
https://www.youtube.com/watch?v=neM-H1UcPag
https://www.youtube.com/watch?v=fGVA1QGOHnU&feature=youtu.be


ansigter i gruppen. Vi ønsker at se flere med i arbejdsgruppen. Er du interesseret? 
Så kontakt udvalget via mailadresse familie@df1866.dk  
 
På vegne af Forældreudvalget  
Camilla Michaelsen, Kristine Seiler, Lotte Knudsen og Julie Rasmussen 

1866 Whist - på dansk tegnsprog 
Den 29. maj. afholdtes årsmøde. Hele udvalget genvalgtes: Poul Boye Nielsen, 
formand, Knud Søndergaard, kasserer og Danny Ringmose repræsentant.  
 
Der deltog i løbet af året 25 whistspillere, der dog ikke alle spillede med hver gang. 
  
Den 5. oktober var Midtjysk Døveforenings Whistafdeling arrangør af en stor 
Whistturnering. Vores klub deltog med 11 spillere. 
Der deltog 40 spillere. Efter turneringen var der en fin middag med 3 retter. 
  
Den 30. november var Fredericia Døves Whistafdeling arrangør af den årlige 
Trekantturnering med klubberne fra Odense, Fredericia og København som 
deltagere. Vores klub deltog med 7 spillere. Efter 
turneringen var der julefrokost med smørrebrød, øl og snaps. 
  
Tak for godt samarbejde i den forløbne sæson. 
På afdelingens vegne, Poul Boye Nielsen 

1866 Aktiviteter/arrangementer - på dansk 
tegnsprog 
Døveforeningen af 1866 har haft mange succesrige arrangementer enten ude af 
huset eller inde i huset. 2019 blev året hvor Døveforeningen af 1866 åbnede op for 
fredagsbar i café 17 i samarbejde med Absalon 2.0. 
 
Der har været flere forskellige tovholdere ind over, bl.a. Dan Olvhøj og Dorrit 
Christensen. 
 
Arrangementer: 

● Udflugt til Jødisk synagoge 
● Kunstomvisning på borgen 
● Foredrag af Mikkel Beha 
● Foredrag af Daniel Rye  
● Foredrag af Rasmus Tantholt 
● Mit Liv som Elkjær 
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https://www.youtube.com/watch?v=WsT0vKECTBY
https://www.youtube.com/watch?v=6g0yu2Tvb4o
https://www.youtube.com/watch?v=6g0yu2Tvb4o


● Foredrag - jorden rundt med Emil, Theis og Havana 
● Bryd Isolation sammen med DDL 
● Pris overrækkelsen af Ole Jørgensens Mindelegat 
● Banko og julefrokost hvor vi havde mere end 70 sponsorer 
● Julehygge 1. advent 
● Halloween 
● Svampejagt i Hareskoven hvor Søren Sparre var tovholderen 
● SUP surfing kursus på svanemøllestrand 
● Beach Party 
● Sankt Hans aften på Utterslevsmose 
● Foredrag om store danske døve: Viggo Chr. Hansen 
● Dansk Tegnsprogsdag - Tegnsprog blinker 
● Vin smagning 
● Danmark spiser sammen 

 
Aktivitetsansvarlige Camilla Abelgren Michaelsen fra bestyrelsen takker for et meget 
sjovt og lærerigt år, hvor Døveforeningen af 1866 har fået meget hjælp fra frivillige 
døve i alle aldre samt tegnsprogtolkestuderende. 

Økonomi - på dansk tegnsprog 
Samlet har Døveforeningen af 1866 haft 282.950 kr. i overskud i 2019. 
En stor del af overskuddet skyldes, at der i 2019 er blevet skruet op for udlejningen.  

Lån og likviditet  
Låneudgifterne i 2019 beløb sig på 612.428 kr.  
Det er for afdrag på banklån og private lån. 
 
Låneudgifterne tærer på foreningens overskud. Samlet betyder det, at 
Døveforeningen af 1866s likvide midler er skrumpet med 329.478 i 2019. 
 
Ved udgangen af 2019 var den likvide beholdning på 1.594.155 kr. 

§18 - Støtte til frivilligt socialt arbejde 
Døveforeningen af 1866 har fortsat en fundraiser ansat, der arbejder 7 timer om 
ugen og har sit fokus på at søge kommuner om tilskud og på at afrapportere. Der 
søges hos i alt 45 kommuner, og der er mange ansøgningsprocedurer og frister at 
tage hensyn til.  
 
I 2019 er der blevet ansøgt om 671.830 kr. 
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https://www.youtube.com/watch?v=0yfZjDFtywA


I 2019 har Døveforeningen af 1866 modtaget 212.183 kr. 
 
Til sammenligning modtog Døveforeningen af 1866 i 2018 212.090 kr. 

Fonde/støtte/donationer 
Døveforeningen af 1866 har i 2019 modtaget 92.000 kr. i gaver, tilskud mm. 
Også private gaveydere gav et bidrag. Tak til alle der har støttet foreningen. 
 
Til sammenligning fik Døveforeningen af 1866 i 2018 knap 270.000. Så der er tale 
om et betragteligt fald i indtægter fra fonde/støtter/donationer. Det skyldes, at 
Døveforeningen af 1866 ikke har fået midler fra Junchum fonden i 2019. Og 
Døveforeningen af 1866 har heller ikke afholdt støtteaktiviteter i 2019. 

Kontingenter 
Kontingentbeløbet er uændret dvs. stadig 600 kr. i alt, hvor andelen 200 kr går til 
Danske Døves Landsforbund.  
 
Døveforeningen af 1866 har i 2019 fået 250.200 kr. i indtægter fra kontingenter. 

Administration - på dansk tegnsprog 

Personale 
I 2019 har Døveforeningen af 1866 haft to ansatte. En ejendomsbestyrer, der fra 
februar 2019 har været ansat i 25 timer om ugen, og en timelønnet rengøringshjælp 
frem til marts. 
 
I lønudgifter har Døveforeningen af 1866 i 2019 brugt 359.556 kr til 
ejendomsbestyrer og rengøringshjælp.  
 
I foråret 2019 indgik Døveforeningen af 1866 en aftale med Danske Døves 
Landsforbund om personaleadministration. Det betyder i praksis, at det er DDL, der 
ansætter medarbejderne og sikrer deres arbejdsvilkår. Årsagen til denne aftale er at 
sikre medarbejderne stabile arbejdsvilkår. 
 
Ved udgangen af året har hovedbestyrelsen besluttet, at ejendomsbestyrer-stillingen 
ikke forlænges. Derimod skal der ansættes en administrativ medarbejder og en 
praktisk medarbejder, der tager sig af rengøringsopgaverne.  
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https://www.youtube.com/watch?v=-lPIVgt2VlU


Døveforeningen af 1866 har ved udgangen af året opsagt vores samarbejde med 
rengøringsfirma, idet Døveforeningen af 1866 i 2020 vil ansætte en praktisk 
medarbejder. 

Anden administration 
Døveforeningen har i 2019 fået gratis Google Suite for Business abonnement i kraft 
af at vi er en nonprofitorganisation. 
 
Døveforeningen af 1866 har skiftet fra Lokal Forsikring til nyt forsikringsfirma Alm 
Brand og der er i den forbindekse opnået besparelser.  
 
Døveforeningen af 1866 fortsat årlige udgifter til 2 stk. kopimaskiner på 128.284 kr. 
Døveforeningen af 1866 er bundet af aftalen til 2023. 
 
Der har været udgifter til GS4 - af de samlede 43.152 kr.er omkring 20.000 brugt på 
fejlalarm. Som konsekvens har bestyrelsen i 2019 frasagt sig ansvaret for alarm hos 
lejerne, således at de selv har skullet stå for dette. 

Ejendom - på dansk tegnsprog 

Generelt 
Døveforeningen af 1866 har brugt 290.600 kr. på vedligeholdelse. Beløbet dækker 
bl.a. over etablering af nye kontorer. Samt har Døveforeningen af 1866 gennemgået 
en større oprydning i hele huset, hvor gammelt inventar mv. er blevet bortskaffet. 

Erhvervsudlejning 
Foreningen har i 2019 omsat for 893.358 kr. på lejeindtægter fra 
erhvervsudlejningerne og den private udlejning på 5. mf. 

Udlejning af selskabslokaler 
I 2019 har Døveforeningen af 1866 omsat for 358.583 kr. på udlejninger af cafe 17 
og festsalen.  
 
I 2019 har der været problemer med klager fra naboerne omkring støj fra vores 
lejere. Foreningen er blevet kontaktet af støjvagterne i København Kommune. Det 
har ikke været nok at gøre opmærksom på vores lejere på støjproblemet, så der er 
blevet investeret i et lydstyringsanlæg med elektronisk støjbegrænsning. 
Støjniveauet bliver sænket drastisk hvis der er åbent vinduer og døre omkring 
lokalerne.  
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https://www.youtube.com/watch?v=vO4hee81Vfk


Det har medvirket til, at der ikke er kommet flere klager.  
 
Der er blevet lavet en ny regulering for udlejning af festsalen og cafee. De nye priser 
er trådt i kraft pr. 1. august 2019. 

Stueetagen 
Personalet har ryddet op i kælderen af flere omgange med formålet, at det skal være 
nemt at finde ting frem. Målet er at blive færdig i 2020. 
 
Hovedbestyrelsen har i 2019 etableret et nyt kontor i st.th. som benyttes af 
hovedbestyrelsen og husets ansatte.  
 
Dette har medvirket til øget kontakt til medlemmer og lejere.  

1. sal 
Storlogen af Danmark har i 2019 opsagt deres lokale i 1.th.  
 
Derefter besluttede hovedbestyrelsen at oprette en frivilligelounge til foreningens 
frivillige. Loungen kan bruges til hvil under arrangementer, møder og til enkelte 
mindre aktiviteter. Frivillige, afdelingerne, foreninger og klubber havde været glade 
for loungen. 
 
1. tv bebos fortsat af 1866 museet. 

2. sal  
Ungdomsklubben Absalon opsagde lejemålet på 2. sal med fraflytning 31. august.  
 
Derefter har Døveforeningen af 1866 renoveret lejemålet. Renoveringen trak 
desværre noget ud og 2. sal stod tomt ved årets udgang. 

3. sal 
Lejemålet på 3. sal, der stod tomt efter lukningen af Tolkecenter 1866, blev delt op i 
to nye lejemål: 3. th og 3. tv. Nye lejere flyttede ind i 2019. 

4. sal 
Danske Døves Landsforbund bor fortsat på 4. sal. 

5. sal 
Der er i 2019 fundet nye lejere til erhvervslejemålene 5. th og 5. tv. 
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De samme lejere bor i 5. mf. 

Loftet 
Der er blevet ryddet op på loftet. 

Café 17 - på dansk tegnsprog 
Cafe 17 er drevet af frivillige hænder.  
 
Café 17 bliver benyttet fast til 1866 Værestedet om tirsdagen og til 1866 whist hver 
anden onsdag. Derudover bliver cafeen lejet ud til øvrige foreninger og til private 
arrangementer i weekenderne. 
 
Der er i 2019 udskiftet inventar i køkkenet - herunder et nyt køleskab og en ny fryser. 
Der er blevet flyttet lidt om i depotrummet i st. tv, og der er blevet indsat plader med 
hjul under drikkevarer m.fl. for at gøre det nemmere at flytte dem rundt. 
 
De kontaktløse betalinger og MobilePay har fungeret godt. Det har hjulpet 
Døveforeningen af 1866s kasserer med at skabe overblik over indbetalinger . 

Ole Jørgensens Mindelegat - på dansk tegnsprog 
Ole Jørgensens Mindelegat for 2019 gik til Judy Nielsen, der har været meget aktiv i 
forbindelse med 1866 Værestedet og helt generelt kommer meget i foreningen. 
 
1866 har et Indstillingsudvalg som modtager og kommer med forslag om kandidater 
til Ole Jørgensens Mindelegat. Bestyrelsen ønsker at udvalget består af folk der 
dækker nogenlunde i hele Danmark. Udvalget består af Lisa Vogel, 1866, Frank 
Høyer Hansen, Fyns Døveforening og Inger N. Christensen, Aalborg 
Tegnsprogsforening.  
Bestyrelsen tager den endelige afgørelse hvem der modtager legatet. 
 
Bestyrelsen har besluttet at legatet uddeles til kandidater i hele Danmark hvert år, i 
modsætning til førhen hvor der uddeles til København/Hovedstaden hvert andet år 
og i provinsen hvert andet år. 

Dødsfald  
I 2019 mistede Døveforeningen af 1866 følgende medlemmer: 
 

● Ena Christensen  06.03.2019   
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https://www.youtube.com/watch?v=p1g4pPV507c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=adWRVz5sIoA


● Birgit Sheye Olsen 19.03.2019   
● Dorte Zachariassen 30.06.2019  
● Erling Nielsen  
● Ole Gebhard  xx.08.2019  
● Carola Kjestrup xx.11.2019  
● Bente Marie Lundgaard 01.12.2019 

 
Æret være deres minde. 

Medlemmer - på dansk tegnsprog 
Døveforeningen af 1866 havde 652 medlemmer pr. 31.12.2019. Det er et fald på 34 
medlemmer i forhold til 2018. 
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https://www.youtube.com/watch?v=NOEkH0iWys8


Formandens tak - på dansk tegnsprog 
Til sidst vil jeg gerne sige stor tak til alle afdelingsledere, frivillige og medlemmer 
samt ansatte, der har været med til at drive foreningen i en svær tid.  
 
Jeg kan stadig mærke at foreningen er et sted, der styrker sammenholdet i 
døvemiljøet, og sammenholdet er vigtigt i forhold til at udvikle foreningen og vores 
ejendom.  
 
Tak til alle bidragsydere, der har ydet stor støtte til Døveforeningen af 1866. 
 
På vegne af Døveforeningen af 1866 
Mads Jonathan Pedersen 
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https://www.youtube.com/watch?v=hpvB1oIEokk

