
Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde i Aftenskolernes Samråd København 

Tid: 18. marts 2019 klokken 14.00  
Sted: FOF København 
 
Til stede:  
Dennis Lund 
Kirsten Kaas 
Kåre Emtoft 
Torben Engberg 
Jean Becker 
  
Referent: Søren Frandsen 
 
Punkt 1. Aftenskolernes Hus på Tomsgårdsvej i København 

Det er nu officielt, at aftenskolerne i Københavns Kommune kan overtage Kultur Nords tidligere 
lokaler på Tomgårdsvej 35. Planen er at skabe Aftenskolernes Hus. Der er endnu ikke skrevet under 
på aftalen.  

Der er mulighed for almindelige undervisningslokaler og administration for den aftenskole, der skal 
stå for stedet. Prisen for lejemålet er 600 kroner pr. kvadratmeter pr. år. Bygningen er omkring 800 
kvadratmeter, hvis man tæller det hele med. På sigt vil det være muligt at leje 1600 kvadratmeter. 
Der er afsat penge til istandsættelse.  

Kåre Emtoft har spurgt forvaltningen, om aftenskolerne kan overtage det gamle bymuseum på 
Vesterbro. Museet står pt. tomt. Om nogle år skal kommunen bruge lokalerne, men forvaltningen 
var positivt indstillet på at udleje lokalerne indtil da.  

Punkt 2. Borgmesterbesøg hos aftenskolerne den 20. maj 2019 

Vi skal have tilrettelagt et forløb, som vi kan præsentere for borgmesteren.  

Et forslag til skoler er:  

FOF – Rosenborggade. 

Verdenskulturcentret på Nørre Allé. Jean Becker undersøger om det er muligt.  

AOF – Rådmandsgade Skole  

APA/Studieskolen – Kåre Emtoft med lederne af skolerne.  
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Punkt 3. Status på Frirumskampagnen 

Kampagnen har været en succes, og filmen er kommet meget bredt.  

Dog har Søren Frandsen og projektleder Carsten Mørch-Bentzen oplevet manglende engagement 
fra medlemsskolerne. 

Carsten Mørch-Bentzen vil fortælle om kampagnen på årsmødet.  

Punkt 4. Forberedelse af Årsmødet den 28/3 

Vi har sendt invitationen ud rettidigt, men der er ikke kommet mange tilmeldinger. Søren Frandsen 
skriver en rykkermail til skolerne.  

Kåre Emtoft genopstiller som formand.  

Derudover er to bestyrelsesmedlemmer på valg.  

Jean Becker genopstiller.  

Kåre Emtoft sørger for at bestille mad. 

Punkt 5. Godkendelse af årsregnskab for 2018 

Der er ingen bemærkninger fra revisoren.  
Bestyrelsen godkender regnskabet enstemmigt.  
Myndighederne har hævet grænsen for, hvornår man skal bruge en revisor til 500.000 kroner. 
Historien med samrådet taget i betragtning kan det være en god idé, at vi fastholder brugen af 
revisor.  

Punkt 6. Eventuelt 

Kåre Emtoft vil indkalde hovedorganisationerne efter årsmødet for at tale om situationen i 
København. 
På næste bestyrelsesmøde diskuterer bestyrelsen inputs til kultur- og fritidspolitikken.  


