
Beslutningsreferat – bestyrelsesmøde Aftenskolernes Samråd København 26. januar 2018 
 

Sted: FOF København 
 
Deltagere: 
Jean Becker 
Maria Llambias 
Kåre Emtoft 
Kirsten Kaas 
Vibeke Jessen 
 
Referent: Søren Frandsen 

1. Ny konstituering af bestyrelsen 

Kåre Emtoft har skiftet job til leder af FOF København. Dermed sidder to FOF’ere i bestyrelsen, 
hvilket ikke er optimalt. Maria Llambias træder derfor i baggrunden frem til årsmødet i marts, hvor 
hun træder helt ud af bestyrelsen.  

Bestyrelsen nu således ud:  

Kåre Emtoft: formand 

Kirsten Kaas: næstformand 

Jean Becker: kasserer 

Vibeke Jessen: sekretær 

Maria Llambias: bestyrelsesmedlem 

2. Økonomi. Herunder partnerskabsprojekterne. 

Detaljeret gennemgang af budget/regnskab udskydes til næste møde. Helt kort redegør Kåre Emtoft 
for, at udgifter til Søren Frandsen og hjemmeside er inkluderet i budgettet for 2018. Anders Hjarsøe 
går ned i aflønning for regnskaberne pga. mindre arbejdsbyrde. Han koster årligt 8.100 kroner 
inklusive feriepenge.  

DGI-Byen var forholdsvis dyr at leje til årsmødet i 2017. Det behøver vi ikke gøre i år. Søren 
Frandsen finder et sted. 

Revision: Det er stadig Studieskolens revisor, der reviderer. 

Jean Becker kommenterer på prisen for revision. Kåre Emtoft beder Anders Hjarsø lave en bedre 
aftale med revisoren.  

Kåre Emtoft og Kirsten Kaas redegør for afrapporteringen af partnerskaberne.  



Beslutningsreferat – bestyrelsesmøde Aftenskolernes Samråd København 26. januar 2018 
 

Forvaltningen har i 2018 tildelt Samrådet omkring 300.000 kroner. Tanken er, at Samrådet ikke 
understøtter partnerskaber i 2018 – midlerne har en for lille effekt for få mennesker. Bestyrelsen vil 
i stedet bruge pengene på medlemsarrangementer og kommunikation. 

Der er en tendens til, at aftenskolerne bliver overset hos Kultur- og fritidsforvaltningen. Der 
mangler en forbindelse mellem politikere, forvaltning og aftenskolerne. Aftenskolerne er for 
usynlige både i kultur og fritidspolitikken og i politikernes bevidsthed. Kåre Emtoft og Søren 
Frandsen udtænker, hvordan forskellige tiltag kan passes ind i en presse-/kommunikationsstrategi. 

3. FOU efter valget – strategi og opgaver i 2018 

Det ser ud til, at idrætten har næsten de samme medlemmer af FOU som i forrige periode. Vigtigt, 
at samarbejdet fortsætter. Idrætten er interesseret i det samme. 

Kåre Emtoft kontakter Marianne Krukow og Mads Kamp og forsøger at stable et kaffemøde på 
benene.  

Specielt lokalerne er brændpunkter. Lokalebookningssystemet skal være klart 1. april. Rygterne 
siger, at systemet først kan indføres tre måneder senere. Interbook bliver ikke opdateret mere – 
udløber også pr. 1. april.  

4. Fokuspunkter og strategi for Samrådet i 2018 

Årsmøde: 22/3 – klokken 17.00 – 19.00 med efterfølgende spisning.  

1/3 – bestyrelsesmøde (9.00 – 11.00) + FOU-møde (11.00 – 13.00). Sted: FOF 

19/4: bestyrelsesmøde (9.00 – 11.00) + FOU-møde (11.00 – 13.00). Sted: FOF 

20-21/4: Seminar 

15/6: FOU-møde (11.00 – 13.00)  + bestyrelsesmøde (13.00 à ). Sted: FOF 

 


