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1. Valg af dirigent og referent 

Søren Frandsen, kommunikationsmedarbejder i Aftenskolernes Samråd København, i  valgt til 
referent.  

Næstformand Kirsten Kaas, skoleleder på Kofoeds Skoles Oplysningsforbund og næstformand i 
Aftenskolernes Samråd København, valgt til dirigent.  

 

2. Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra eventuelle udvalg 

Formand Kåre Emtoft fremlægger bestyrelsens beretning.  

• Aftenskoleområdet har fået tildelt 36 millioner kroner over fire år til at afhjælpe 

udfordringerne med for få lokaler og manglende adgang til de egnede lokaler. Forvaltningen 

vil i foråret 2018 komme med et forslag til, hvordan udfordringerne bliver løst permanent.  

• Samrådet etablerede i 2017 et godt samarbejde med foreningerne. Samarbejdet fortsætter i 

2018.  

• I 2017 fik Samrådet lavet en ny hjemmeside og et nyt nyhedsbrev. Begge dele er kanaler til 

øget samarbejde mellem Samrådet og aftenskolerne.  

• Samrådet har i 2017 gennemført en række partnerskabsprojekter. Resultaterne har været 

svingende på tværs af de forskellige projekter. Samrådet planlægger derfor ikke en pulje til 

nye partnerskaber i 2018, men ønsker at revurdere hvordan midlerne anvendes mest 

hensigtsmæssigt. 

• Forvaltningen har på foranledning af Samrådet iværksat en undersøgelse af 

aftenskoleområdet. På mødet i Folkeoplysningsudvalget den 20. april bliver anbefalingerne 

fra undersøgelsen offentliggjort. Kåre Emtoft, FOF København, Maria Llambias, FOF 
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København, og Charlotte Lorenzen, Studieskolen, har været en del af udvalget, der har 

bidraget til undersøgelsen.   

• Samrådet oplever, at der er fornyet politisk respekt for voksenundervisningen 

For 2018 ser planerne således ud:  

• Øget fokus på samarbejdes mellem alle aftenskoler og Samrådet. Vi skal have fokus på, 

hvordan vi sammen kan styrke aftenskoleområdet i Københavns Kommune. Samrådet vil 

stable konferencer og debat på benene for at løse dette. Samtidig vil Samrådet skabe 

arbejdsgrupper med medlemmer fra både Samrådets bestyrelse og medlemsskoler af alle 

størrelser.  

• I januar blev et nyt folkeoplysningsudvalg nedsat. Samrådet vil skabe det bedst mulige 

samarbejde med de nye folkevalgte, hvorfor Samrådet hurtigst muligt indkalder til et fælles 

møde. Derudover vil Samrådet fortsætte det gode samarbejde med foreningerne og 

forvaltning.  

• Samrådet vil fortsat holde fokus på aftenskolernes udfordringer med lokaler. Der er 

heldigvis kommet en nye erkendelse hos både politikere og forvaltning om, at den 

nuværende løsning ikke fungerer. Fremadrettet vil medlemmerne af FOU løbende blive 

orienteret om arbejdet med at finde en god løsning.   

• Derudover vil Samrådet arbejde med PR & synlighed. Det foregår blandt andet gennem 

web, nyhedsbrev, pressearbejde og lobbyisme. 

Herefter fremlagde Søren Frandsen en mere detaljeret kommunikationsplan.  

• Mere fokus på hjemmeside samt nyhedsbrev. Specielt nyhedsbrev har med åbningsrater på 

over 50% markeret sig stærkt.  

• Mere fokus på sociale medier. 

• Oprettelse af ny hjemmeside på kurserkbh.dk.  

Herefter fortalte Jørgen Olsson, skoleleder på Korskolen, om skolens partnerskab med Peder Lykke 

Centret om sang for ældre. Partnerskabet har været en succes, og Peder Lykke Centret har indgået 

en ny aftale om sang med Korskolen. 

3. Revideret regnskab og budget til godkendelse 

Økonomiansvarlig Anders Hjarsøe præsenterede regnskab og budget. 
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Regnskabet har en blankpåtegning fra revisor.   

Samrådet får hvert år bevilget penge fra Københavns Kommune. Tidligere fik vi 100.000 kroner til 

administration og 200.000 kroner til partnerskaber. I 2018 hedder Samrådets ramme 304.000 

kroner, der ikke er øremærket til bestemte områder.  

Med den større bevilling fra kommunen kan Samrådet afsætte penge til øget synlighed hos 

politikere og medlemsskoler. 

Samrådet er pt. forpligtet til at betale til Aftenskole.nu. Samrådet mener ikke, at portalen er 

fremtiden, så bestyrelsen arbejder på at komme ud af driftsaftalen med Aalborg Kommune.  

Regnskabet bliver godkendt.  

Budgettet bliver vedtaget – 11 stemmer for. 2 stemmer blankt.   

4. Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag.  

5. Valg 

På valg er: 

Kirsten Kaas, Kofoeds Skole, Jean Becker, Flamenco Foreningen i København El Duende og Maria 

Llambias, FOF København.  

Ifølge vedtægterne er Kirsten Kaas og Jean Becker på valg for en toårig periode. Da Maria 

Llambias vælger at træde ud af bestyrelsen før tid, er denne bestyrelsespost på valg for en etårig 

periode. 

Kirsten Kaas og Jean Becker, Flamencoskolen El Duende, genopstiller begge. Dennis Lund, AOF 

København, og Torben Engberg, Rytmisk Center, melder begge deres kandidatur.  

Det bliver vedtaget, at afstemningen er hemmelig, og at antallet af stemmer afgør, hvilken post man 

får i bestyrelsen. De to personer med flest stemmer bliver valgt for to år, mens personen på 

tredjepladsen bliver valgt for et år. Hver stemmeberettigede har mulighed for at stemme på tre 

personer.  

Følgende bliver valgt til bestyrelsen:  
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Kirsten Kaas og Dennis Lund, begge for to år.  

Torben Engberg for et år.  

Derudover skulle vælges to bestyrelsessuppleanter samt en revisorsuppleant; alle for et år.  

Camilla Strandskov bliver valgt som bestyrelsessuppleant.  

Årsmødet giver bestyrelsen mandat til at kontakte Jean Becker angående posten som 

bestyrelsessuppleant samt revisor. 

6. Eventuelt 

Camilla Strandskov roser bestyrelsen for gode resultater og for en positiv økonomisk udvikling.  

 

 

 

København 10. april 2018 

 

 

Kirsten Kaas, dirigent                                                                                     Søren Frandsen, referent 

_________________________                                                            _________________________ 

 


