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Bestyrelsen
Døveforeningen af 1866s ordinære generalforsamling kunne ikke gennemføres i
april 2020 pga. restriktioner og forsamlingsforbud fra myndigheder omkring covid-19.
Generalforsamlingen blev afholdt d. 14. august 2020 da restriktionerne blev lempet.

Bestyrelsesrepræsentant Camilla Abelgren Michael stoppede i starten af 2020, så til
generalforsamlingen skulle der vælges formand, kasserer og en
bestyrelsesrepræsentant på ulige år og en bestyrelsesrepræsentant til lige år.

Mads Jonathan Pedersen blev genvalgt som formand. Christian Klim blev valgt som
kasserer. Mette Bertelsen blev genvalgt som bestyrelsesrepræsentant på ulige år.
Anne Roslyng blev valgt som bestyrelsesrepræsentant på lige år.

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 Anne Roslyng (ulige år).
Birthe Petersen og Ketty Pedersen blev valgt som suppleanter.

Bestyrelsen 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 fire 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
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Afdelinger under Døveforeningen af 1866

1866 museum

Vi vedligeholder museum med at sorterer alle de overskud materialer fra, som fylder
museum for meget. Vi har etableret en tillægsplade til bordet, så det kan klappes op
og ned så vi har god arbejdsforhold omkring bordet.

De første kvartal var der rundvisning i museet. Vi fik lavet en lille quiz om museet til
deltagere, så de får lært noget om vores kære lokalmuseum.

De 3 sidste kvartal var det stille og roligt på grund af covid-19. Vi plejer at kommer til
museum hver tirsdag for at finde materialer fremme til bestemte emner, som er
aktuelt.

Mange hilsner fra Lene Ravn, Annegrethe Pedersen og Allan Hegne

1866 Værestedet
1866 Værested tilbyder fortsat et socialt samvær for alle døve i alle aldre. Desværre
var det et turbulent år med usikre og aflyste arrangementer på grund af covid-19 og
restriktioner med forsamlingsforbud fra 50 til 5 personer.

Vi nåede dog at afholde socialt samvær på disse perioder hvor restriktionerne blev
lempet og at der igen måtte samles op til 50 personer.

Der er en skam at vi måtte aflyse nogle store arrangementer som f.eks. pinsefrokost,
Bakken, banko osv.

Værested har også gennemført træf på online via Zoom.

Mange hilsner fra afdelingen

Judy Nielsen, Margit Wenneke og Allan Hegne

1866 Forældreudvalget
Forældreudvalget fik arrangeret fastelavnsfest d. 1. marts, det var hyggelig som
sædvanlig. Til juletræfesten i december 2020 blev det ikke gennemført da Danmark
blev lukket ned igen grundet  den stigende coronasmittede, så der blev arrangeret
anderledes - familier og børnene fik en underholdningspakke tilsendt.

På vegne af Forældreudvalget
Kristine Seiler og Lotte Knudsen

3



1866 Whist

Årsmødet blev afholdt d. 26. august. Hele udvalget genvalgtes: Poul Boye Nielsen,
formand, Knud Søndergaard, kasserer og Danny Ringmose, repræsentant.
Efter årsmødet plejer vi at spille en morsom turnering med tvungne meldinger i alle
spil, men denne måtte aflyses pga. coronavirus.

Resultatet fra 12 spilledage:
6 planlagte spilledage måtte aflyst pga. coronavirus.
I 2019/2020 blev Poul Boye Nielsen nr. 1 med 61450 points, Allan Justesen nr. 2
med 57950 points og Finn Evers-Wenneke nr. 3 med 57750 points.

Der deltog i løbet af året 24 whistspillere, der dog ikke alle spillede med hver gang.

Den 5. september:
Fyns Døves Whistklub skulle arrangere Dansk Mesterskab i whist. Desværre fik at
vide, at denne Whistturnering var aflyst pga. coronavirus.

Den 27. november var det meningen at 1866’s whistklub skulle arrangere den årlige
Trekantturnering med klubberne fra Odense, Fredericia og København som
deltagere, men desværre måtte denne også aflyses pga. coronavirus.

Jeg kan desværre ikke skrive mere om året 2020 pga. coronavirus som gjorde det
umuligt at spille som vi gerne ville.

Tak for godt samarbejde i den forløbne sæson.
På afdelingens vegne, Poul Boye Nielsen

1866 Aktiviteter/arrangementer

Døveforeningen af 1866 har haft følgende arrangementer:

● Foredrag med Mikkel Beha (Dan Olvhøj)
● 2x Fredagsbar med Absalon
● Foredrag om døvblindhed (CAM)
● Bryd Isolation
● Åben Krea Cafe (hver anden onsdag)
● Fastelavn (Forældreudvalget)
● Udflugt til Jødisk Synagoge

I marts kom corona!
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Den globale pandemi COVID-19, der brød ud i Danmark i marts, har påvirket
aktiviteterne i 1866 i næsten hele 2020, men der var fortsat nogle aktiviteter der
foregik på online.

● Tolket webinar: “3 værktøjer der gjorde at jeg skiftede arbejde og fik det job
jeg drømmer om”

● Torsdagsmorgengymnastik med Michelle
● Onlineoplæg: Om at leve og bo i Spanien (Simon Bak)
● Online oplæg om 1866 med Lene Ravn og Peter Niemelä og efterfølgende en

Kahoot quiz
● SUP kursus & grillaften
● Onlineforedrag: Julen kaster (også) sine skygger
● Live julebagning: Lav 4 forskellige slags havregrynskugler

Økonomi
Årets resultat 2020 er -205.772 kr.
Underskuddet skyldes færre indtægter i 2020 og flere udgifter til vedligeholdelse og
administration, ligesom en korrektion på moms har kostet foreningen en del penge.

Foreningens egenkapital ved udgangen af 2020 var på 1.384,435 kr.
Egenkapitalen er faldet fra 1.474.917 kr. i 2019.

Lån og likviditet
Foreningen har i 2020 afdraget lånet til Kvindeforeningen med 200.000 kr.
Efter aftale med Mie Svane har foreningen fået lov til at udsætte 2020 afdraget til
2021.

I forhold til lånet hos realkreditinstituttet - så er gælden blevet nedbragt:

Gæld 2020 = kr. 8.294.195
Gæld 2019 = kr. 8.452.613

Foreningens samlede gæld er i 2020 faldet fra kr. 11.263.348 til kr. 10.170.451.

§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 2020 har Døveforeningen af 1866 modtaget 226.951 kr. i §18 tilskud fra
kommunerne.
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Til sammenligning modtog Døveforeningen af 1866 270.643 kr i 2019.

Fonde/støtte/donationer
Døveforeningen af 1866 har i 2020 modtaget 79.566 kr. i gaver, tilskud mm.
Også private gaveydere gav et bidrag.

Stor tak til alle der har støttet foreningen. Pengene går til et godt formål.

Kontingenter
Kontingentbeløbet er uændret dvs. stadig 600 kr. i alt, hvor andelen 200 kr går til
Danske Døves Landsforbund.

Døveforeningen af 1866 har i 2020 fået 242.601 kr. i indtægter fra kontingenter. Det
er et fald fra 250.200 kr. i 2019.

Fra d. 1.1.2021 og de næste 2 år er der kontingentstigning på 25 kr. pr. år. Det blev
vedtaget til Danske Døves Landsforbunds landsmøde i august 2020.

Administration

Kommunikation
I august 2020 fik 1866 en ny hjemmeside på www.df1866.dk.

adm@df1866.dk - administreres af administrator
info@df1866.dk - administreres af formand
bogholderi@df1866.dk - administreres af kasserer

Alle nyheder samles på Facebook.
Hjemmesiden fungerer primært som informationsside.
Dette sparer en del ressourcer hos bestyrelsen.

Personale
I januar blev kontrakten med Jette Zehntner forlænget med yderligere et år.
I februar/marts 2020 blev Katrine Noer ansat som administrativ medarbejder og
Carsten Juhl Christensen som rengørings/praktisk medhjælp.
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Ejendom

Selskabslokalerne
Den globale pandemi COVID-19, der brød ud i Danmark i marts, har påvirket
udlejningen af Søjlesalen og festsalen i næsten hele 2020. Under restriktionerne har
lejerne aflyst næsten 100%, hvilket har påvirket indtjeningen markant.

Udlejningen lider under at mange kunder har aflyst deres bookinger i utide. Som
udgangspunkt prøver 1866 at aftale en ny dato for leje - og hvis det ikke fungerer, så
følger 1866 fortsat aflysningsbetingelserne i kontrakten.

Stueetagen

1. sal
Der blev i starten af 2020 installeret nyt lydsystem i Festsalen. Lydsystemet skulle
gøre, at musikken i festsal/café 17 automatisk slukker på et bestemt tidspunkt, og at
musikken ikke bliver for høj. Dette vil afhjælpe evt. gener i forhold til naboerne.

HB beslutter, at 1866 skal prøve at få frivilligeloungen til at fungere. Der evalueres
igen efter sommerferien.

2. sal
2. sal blev i foråret 2020 (april og juni) udlejet efter 8-10 måneder med renovering.
2. sal er nu delt op i to lejemål: 2. tv og 2. th.

3. sal
Der har været interne omrokeringer mellem 3. og 4. sal.

4. sal
Der har været interne omrokeringer mellem 3. og 4. sal.

5. sal
5. tv blev opsagt i efteråret 2020.
Ved udgangen af 2020 blev der indgået kontrakt med nye lejere.

Loftet
1866 er begyndt at udleje loftsrum. Der er pt. et par stykker, der lejer.
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Café 17
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.

Den store kaffemaskine er erstattet med 2 mindre kaffemaskiner, der er driftssikre og
leverer den type kaffe, mange medlemmer gerne vil have.

Ole Jørgensens Mindelegat
Ole Jørgensens Mindelegat for 2020 gik til Erik Søndersø fra Fyns Døveforening, der
har været meget aktiv med Fyns Døveforening 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 om hvem der modtager legatet.

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 2020 mistede Døveforeningen af 1866 følgende medlemmer:

● Dennis Emanue Christensen, 90 år
● Sten Lykke Madsen, 83 år
● Erik Bjørn Hansen, 81 år
● Kaja Bagge, 97 år
● Kaj Kjeld Henriksen, 87 år

Æret være deres minde.

Medlemmer
Døveforeningen af 1866 havde 642 medlemmer pr. 31.12.2020. Det er et fald på 10
medlemmer i forhold til 2019.
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Formandens tak
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.

Selvom vi er blevet underlagt restriktioner omkring coronavirus, kan jeg 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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