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Sted: FOF København 

Deltagere:  

Jean Becker 

Kåre Emtoft 

Maria Llambias 

Afbud: 

Vibeke Jessen  

Kirsten Kaas 

Referent: Søren Frandsen 

 

1. Meddelelser fra formanden 

Kåre Emtoft orienterer om Samrådets økonomi, hvor der i 2018 er råderum til nye aktiviteter. Det 
bliver aftalt, at Jean Becker og Kåre Emtoft mødes med regnskabsfører Anders Hjarsø inden 
generalforsamlingen for at gennemgå regnskab/budget i detaljer. Fremadrettet skal alle regninger 
sendes til Jean Becker.  

Kåre Emtoft og Kirsten Kaas godkender regnskabets note 1 vedr. partnerskaberne, da de to har stået 
for uddelingen af de økonomiske midler. 

Samrådet betaler stadig til Aftenskole.nu, men ønsker at frigøre sig fra portalen. Kåre Emtoft går i 
dialog med forvaltningen om evt. udmelding. Jean Becker og Maria Llambias oplyser, at blandt 
andre Furesø Kommune og Gladsaxe Kommune forlader portalen.  

Kåre Emtoft indkalder til samarbejdsdag med den nye bestyrelse umiddelbart efter årsmødet.  

2. Planlægning af generalforsamling 

a. Søren Frandsen har booket Vartov til afholdelse af generalforsamlingen. Prisen er god, og 
Samrådet betaler kun forplejning pr. person. 

b. På valg er ifølge vedtægterne Jean Becker og Kirsten Kaas. Maria Llambias træder ud, da to 
repræsentanter fra FOF København i samme bestyrelse kan skævvride magten. Jean Becker og 
Kirsten Kaas genopstiller begge.  

C. Søren Frandsen kontakter Korskolen, og spørger om de kan holde et kort oplæg om deres 
erfaringer med partnerskaber. 

D. Kåre Emtoft og Søren Frandsen laver en kommunikationsplan, der kan præsenteres for årsmødet. 

3. Midler fra IOF 

Kåre Emtoft kontakter Mads Kamp angående midlerne.  
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Samrådet vil nedsætte en gruppe, der kan skabe overblik over den kommunale økonomi i 
forbindelse med voksenundervisningen. Bestyrelsen udpeger en række interessante personer, som 
Kåre Emtoft tager kontakt til. 

4. Eventuelt 

Årsmødet 2017 bad bestyrelsen tage stilling en revidering af stemmefordelingen på årsmødet. På 
nuværende tidspunkt har skoler med 1-7999 årlige undervisningstime én stemme. Skoler med 7999-
19.999 årlige undervisningstimer har to stemmer, mens skoler med mere end 20.000 årlige 
undervisningstimer har tre stemmer.  

Da det primært er de store skoler, der tegner feltet og løfter de politiske opgaver i København, 
finder bestyrelsen, at det nuværende stemmesystem er fornuftigt.  

.  

  


