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Bestyrelsen
Døveforeningen af 1866’s ordinær generalforsamling kunne ikke gennemføres i april
2021 pga. anbefalinger fra myndigheder omkring covid-19. Generalforsamlingen blev
afholdt d. 20. juni 2021.

Kasserer Christian Klim stoppede i februar 2021, så til generalforsamlingen skulle
der vælges formand, kasserer og to bestyrelsesrepræsentant på ulige år.

Mads Jonathan Pedersen blev genvalgt som formand. Mette Bertelsen blev valgt
som kasserer, så hendes post som bestyrelsesrepræsentant på lige år blev ledig.
Søren Visholm blev genvalgt som bestyrelsesrepræsentant på ulige år. Andreas
Styltsvig blev valgt som bestyrelsesrepræsentant på lige år.

Den nye hovedbestyrelses sammensætning bestod af formand Mads Jonathan
Pedersen, næstformand Søren Visholm (ulige år), kasserer Mette Bertelsen (lige år)
og Andreas Styltsvig (lige år).
En bestyrelsespost samt to suppleantposter blev ikke besat, så bestyrelsen havde
herefter fået bemyndigelse fra generalforsamlingen om at udpege nye
repræsentanter til bestyrelsen. Rasmus Emil Holmann Larsen valgt af bestyrelsen
som bestyrelsesmedlem på ulige år.

Bestyrelsen takkede de fratrådte bestyrelsesrepræsentanter for deres arbejde.

Ved Døveforeningen af 1866s første bestyrelsesmøde blev Søren Visholm formelt
udpeget som næstformand. Forretningsudvalget (FU) består af formanden,
næstformanden og kassereren.

Mette Bertelsen træder ud af bestyrelsen grundet stillingen som daglig leder
september 2021. Der måtte derfor finde en ny kasserer - og ingen har stillet op til
den ekstraordinære generalforsamling. Der måtte foretages en vedtægtsændring om
ændring af kasserer, så bestyrelsen består af formand og 4
bestyrelsesrepræsentanter. Der er ikke fundet den sidste bestyrelsesrepræsentant.

Der måtte derfor også lave om sammensætning i FU, som nu består af formanden,
næstformand, en bestyrelsesrepræsentant og daglig leder.

Bestyrelsen måtte igen holde en ekstraordinær generalforsamling i december for at
foretage en vedtægtsændring omkring driften.
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Bestyrelsesmøderne har blevet afholdt én gang om måneden. Forretningsudvalget
har afholdt møder to gange om året. Derudover har bestyrelsen også afholdt små
møder med afdelinger under Døveforeningen af 1866, samarbejdspartnere samt
foreninger og klubber.

Bestyrelsen har skrevet nyheder og har lagt referater af møder på hjemmesiden og
facebook.

Bestyrelsen har deltaget eller sendt medlemmer som repræsentanter til:

- Foreningsnetværk via Danske Døves Landsforbund
- Castberggårds Repræsentantskab

Afdelinger under Døveforeningen af 1866

1866 museum
Året er gået roligt grundet restriktioner omkring covid-19. Der er kun 3 frivillige i
museet hver tirsdag.

Museet har brugt en del tid på at sortere overflødige materialer fra og på at sætte
nye labeler på æsker, så det er mere overskueligt at finde dem. Museet havde fået
opsat nye hylder for at få plads til flere ting.

I sommers kom en gruppe skoleelever fra Fredericiaskolen sammen med to
pædagoger, så de fik mulighed for at besøge museet. Der blev vist og fortalt
historierne om de kendte døve; Ole Jørgensen, Carl Becker, Viggo Hansen. De fik
også mulighed for at se det store maleri med Kong Frederik den 6, hans søn og
deres embedsfolk samt maleriet med Castberg og de døve elever, som viste deres
evner ovenfor kongen.

Museet havde også i årets løb rundvist gæster fra udlandet.

Mange hilsner fra Lene Ravn, Annegrethe Pedersen og Allan Hegne samt frivillige
der lejlighedsvis kommer og hjælper museet.

1866 Værestedet
1866 Værested tilbyder fortsat et socialt samvær for alle døve i alle aldre.

Der var ikke så meget aktivitet i det første halvår på grund af restriktioner omkring
covid-19, så Værestedets udvalg har arrangeret udendørs vandretur 3 gange. Vi gav
kort og billederne til alle deltagerne, de morede sig med at lede efter steder hvor
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billederne blev taget. Det var godt at alle fik en masse, dejlig frisk luft og motion på
Søndremarken og Frederiksberg Have.

Den tredje tur foregik på Superkilen, der fik vi også lavet quiz med foto.

I maj måned åbnede Værested igen i Café 17 efter restriktion var lempet og alle
aktiviteter var rolige og hensigtsmæssige for alle gæster.

Værested holdt sommerlukket i hele juli måned og åbnede igen i august med
aktiviteter. De efterfølgende måneder fik Værested arrangeret mange gode
forskellige aktiviteter.

Værested skulle have været på bustur to gange, men de blev desværre aflyst men
Værestedet gennemføre en god tur i Tivolis julemarked og spiste julefrokost hos
”Grøften”.

Mange hilsner fra afdelingen

Judy Nielsen, Margit Wenneke og Allan Hegne

1866 Forældreudvalget
Forældreudvalget har været meget stille i 2021 grundet corona og færre medlemmer
i udvalget hvilket betyder færre ressourcer. Udvalget havde arrangeret online
fastelavn i februar, der var cirka 10 der deltog. Man skulle sende billeder af sine børn
med udklædning. 2 af børnene med de flotteste udklædninger fik et gavekort til BR.
Udvalget arrangerede også skovtur sammen med 1866 i oktober. Turen blev en stor
succes. Det lykkedes desuden udvalget at også gennemføre juletræsfest med 80
deltagere.

På vegne af Forældreudvalget
Kristine Seiler og Lotte Knudsen

1866 Whist

Whist-klubben har mistet 3 af sine tidligere whistspillere, idet Ragnhild Vording, Kurt
Jensen og Kurt Hemmingsen alle er gået bort i 2021.
Æret være deres minde.

Ligesom året før blev også 2021 et dårligt år for Whistafdelingen, idet den udbredte
corona betød lange lukninger og forbud mod at samles for at spille whist. I alt blev
det muligt at spille 11 gange i årets løb. Dertil skal nævnes at København var vært
for trekantturneringen den 4. dec. Der deltog i alt 32 spillere fra Fredericia, Odense
og København.
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Trekantturneringen gav dobbeltsejr til Fredericia med 1. Erik Thomsen og 2. Karsten
Nielsen foran vores egen Stanislaw Barburzynski på 3. pladsen.

Det lykkedes at afholde årsmøde den 2. juni med Ole Faustrup som mødeleder og
Knud Søndergaard som referent.
Der var lidt diskussion om nogle af spillereglerne. Ved valget af udvalgsmedlemmer
var der genvalg til Poul Boye Nielsen som formand og Knud Søndergaard som
kasserer medens Ole Faustrup nyvalgtes som udvalgsmedlem.
Som sædvanlig spilledes efter årsmødet en morsom turnering med tvungne
meldinger i alle spil og årsmødet sluttede med kaffe og kager.

Med de mange aflysninger pga. coronaen var der ingen grund til at lave samlede
oversigter. Der deltog i løbet af året 24 whistspillere, der dog ikke alle spillede med
hver gang – et par gange var vi endda kun 15 spillere.

Trods de mange aflysninger sluttes med en tak for året 2021.

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

1866 Øludvalget
Der er arrangeret en online ØL-banko og online ølsmagning for øl-elskere, som blev
en succes. Det var også ideen at skulle brygge egne øl som et projekt, men grundet
asbest i kælderen blev det udsat.

Tak for et spændende opstart i et nyt udvalget under 1866.
Udvalgets vegne, Julie F. Faustrup og A∂alsteinn Sæmundsson

1866 Tilgængelighedsudvalget
Pga. udskift i bestyrelsen i 2021 er arbejdet med tilgængelighed gået i stå. Arbejdet
forventes genoptaget i 2022, men som en del af et større renoveringsprojekt.

1866 Aktiviteter/arrangementer

Døveforeningen af 1866 har haft følgende arrangementer:
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● Oplæg og spørgetime om Nytårsforsæt v. Nanna Jessen Venøbo
● ØL-banko med Julie Faustrup og A∂alsteinn Sæmundsson
● Underjordisk rejse i Cisternerne (bådtur)
● Rundvisning i Kødbyen med Jørgen Rødtop Nielsen
● Spøgelsestur
● Kirsebærtræerne ved Langelinie
● Rundvisning på Frederiksberg Slot
● Ramsløg-plukning ved Søndermarken
● Vandretur i Frederiksberg Have
● Tur til Mindelunden
● Rundvisning i Landsforeningen LIV & DØD
● Skinnecykling
● Rundvisning i Christiania med Fridolin Warburg
● Besøge MAGASIN du Nords Museum
● Byvandring og besøg på Politimuseet
● Familieteater “Jordemoder til Tiden”
● Gåtur og skraldsamling
● Sejletur til Trekroner Fortet
● EM-fodbold i Festsalen - både kvart- og semifinale
● Grillaften og fredagsbar i september
● DAC - Dansk Arkitektur Center
● Skovtur og bål for forældre, børn og venner
● Flødebollekursus
● Fællesspisning og paneldebat
● Rundvisning og museum i Brumleby
● Creative Space
● Rundvisning i Olsen Bandens udstilling i Nordisk Film
● Bodyflight i vindetunnel
● Biograftur og se filmen CODA
● Smykker-workshop i Frederiksberg
● Bridgewalking
● Frokost hos Lauras Køkken i Korsbæk på Bakken
● OKTOBAR (Oktober-bar)
● Croquis og fællesspisning på Absalon Folkehus
● Juletræfest for nissebørn, forældre og bedsteforældre
● Alletiders jul - rundvisning på Nationalmuseet
● J-dag / Fyraftensøl i Cafe 17
● Biograftur og se Margrete den Første
● 24 Hemmeligheder - en forestilling
● Julefrokost - som blev aflyst, men man havde mulighed for at hente mad
● Julebyvandring
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En del af arrangementerne kommer fra puljen “1000 nye fællesskaber mod
ensomhed” fra Slots- og Kulturstyrelsen, som Døveforeningen af 1866 har fået
glæde af at gennemføre flere arrangementer hvor man har mulighed for at møde
hinanden efter en svær tid under coronarestriktioner.

Økonomi
Årets resultat er en fremgang fra -205,772 kr. i 2020 til 313,146 kr. i 2021.

Fremgangen skyldes:
● Et helt år er gået med fuldt udlejede erhvervslejemål og portnerbolig
● Øget udlejning af selskabslokaler
● Ingen større renoveringsprojekter i ejendommen
● Reduktion af udgifter til økonomi (revisor)
● Øgede indtægter fra salg i cafeen

For en mere detaljeret gennemgang, læs ledelsesberetning og årsrapport 2021.

Lån og likviditet
Foreningen har pr. 10.9.2021 lavet en ny omlægning af låneaftale hos
Kvindeforeningen, hvor lånet blev forlænget til 2026 med 100.000 kr om året.

Lånet hos Mie Svane skal være afdraget fuldt ud den 31. december 2022. Idet
foreningen ikke har afdraget i 2020 skal foreningen afdrage to rater i 2022.

For en mere detaljeret gennemgang, læs ledelsesberetning og årsrapport 2021

§18 - Støtte til frivilligt socialt arbejde
Der søges hos i alt 45 kommuner, og der er mange ansøgningsprocedurer og frister
at tage hensyn til.

Foreningen har samlet modtaget 237.286 kr. i tilskud i 2021, fordelt på 60.000 kr. fra
Københavns Kommune og 177.286 kr. fra omegnskommunerne.

Foreningen har i 2021 modtaget tilskud fra 22 kommuner ud af ca. 45 kommuner.
Ovenstående viser, at nogle kommuner yder tilskud, andre gør ikke.

Foreningen har medlemmer, der bor i mange forskellige kommuner rundt omkring i
Storkøbenhavn og på Sjælland. Foreningen byder alle medlemmer velkomne.
Fordelingen af støtte er dog ikke helt rimelig i forhold medlemmernes
bopælskommuner, og derfor vil foreningen fokusere på at finde en mere fair balance.
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Til sammenligning modtog Døveforeningen af 1866 226.951 kr i 2020, fordelt på
80.000 kr. fra Københavns Kommune og 146.951 kr. fra omegnskommunerne.

Fonde/støtte/donationer
Døveforeningen af 1866 har i 2021 119.973 kr. i arv, 41.400 kr. i donationer, og
10.000 kr. i gaver.
Også private gaveydere gav et bidrag.

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

Kontingenter
Kontingentbeløbet stiger med 25 kr hvert år i perioden 2021 - 2023, dvs. i 2021 blev
der opkrævet 625 kr. i alt, hvor andelen 225 kr går til Danske Døves Landsforbund.

Døveforeningen af 1866 har i 2021 fået 242.400 kr. i indtægter fra kontingenter. Det
er tilsvarende 2020, hvor indtægterne var på 242.601 kr.

Administration

Kommunikation
1866 har en hjemmeside på www.df1866.dk.

adm@df1866.dk - administreres af daglig leder
info@df1866.dk - administreres af bestyrelsesformand
bogholderi@df1866.dk - administreres af daglig leder
tilskud@df1866.dk - administreres af daglig leder

Alle nyheder samles fortsat på Facebook, der også kan ses på hjemmesiden.
Hjemmesiden fungerer primært som informationsside.
Dette sparer en del ressourcer hos bestyrelsen.

Personale
Administrativ medarbejder Katrine Noer og Jette Zehntner stoppede i juli, og i
september blev Mette Bertelsen ansat som daglig leder for Døveforeningen af 1866.
Mettes opgaver er at sikre driften i ejendommen, bogføre alle indtægter og udgifter
samt §18-ansøgninger.
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Gertrud Magnusson blev ansat som aktivitetsmedarbejder i 2. og 4. kvartal i
forbindelse med puljen “1000 fællesskaber mod ensomhed”.

Carsten Juhl Christensen er fortsat ansat som rengørings/praktisk medhjælp.

Ejendom

Selskabslokalerne
Den globale pandemi COVID-19, der brød ud i Danmark i 2020, har påvirket
udlejningen af Søjlesalen og festsalen i næsten hele 2020 og en del af 2021. 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 og 1. sal - foreningens egne lokaler
Festsalen og Søjlesalen er i 2021 brugt af foreningen selv og til udlejninger. Lokalet i
st. th er blevet omdannet til ejendomskontor til multirum. I praksis opbevares
foreningens sager her, idet kælderlokalerne er lukket.

Øvrige etager
Alle erhvervslejemål og privatbolig samt et par loftsrum har været fuldt udlejet hele
2021.

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.
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Ole Jørgensens Mindelegat
Ole Jørgensens Mindelegat for 2021 gik til Erik Geisler fra Døveforeningen af 1866,
der har været meget aktiv med mange foreninger og idrætsområdet.

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 2021 mistede Døveforeningen af 1866 følgende medlemmer:

● Kirsten ”Pusser” Kallermann 83 år
● Klaus Hårdell 75 år
● Bent Hansen                                            82 år
● Ragnhild Vording 86 år
● Kurt Jensen 78 år
● Birte Jensen 89 år
● Hardi Nordentoft 79 år
● Anna Inga Hansen 93 år
● Kurt Sheye Hemmingsen 84 år

● Thomas Huzell 77 år

Æret være deres minde.

Medlemmer
Døveforeningen af 1866 havde 622 medlemmer pr. 31.12.2021. Det er et fald på 20
medlemmer i forhold til 2020.
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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 af de fortsatte 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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