
Referat af bestyrelsesmøde i Aftenskolernes Samråd København 19. maj 2018 
 

 

Sted: FOF København 

 

Til stede:  

Kåre Emtoft 

Kirsten Kaas 

Vibeke Jessen 

Torben Engberg 

Dennis Lund 

 

Referent:  

Søren Frandsen 

 

1. Konstituering af den nye bestyrelse 
 
Bestyrelsen konstituerer sig således: 

• Formand: Kåre 
• Næstformand: Kirsten Kaas 
• Kasserer: Dennis Lund 
• Sekretær: Torben Engberg 
• Bestyrelsesmedlem: Vibeke Jessen 

 
Kåre Emtoft fortæller herefter om arbejdsopgaverne for de forskellige bestyrelsesmedlemmer.  
 
2. Omsætning af Samrådets budget til aktiviteter 

a. Plan for ny hjemmeside og levende præsentation af aftenskolerne i København  
 

Carsten Mørch-Bentzen (Rytmisk Center), Kåre Emtoft og Søren Frandsen har brainstormet på en 
hjemmeside m.m., der skal henvende sig til borgerne og fortælle om kvaliteterne ved den 
københavnske voksenundervisning. Siden vil ikke erstatte samraadkbh.dk.  
 
Det nye website skal være båret af videoer, der formidler kvaliteterne i aftenskolerne.  
Samrådet vil stå for sitet, men alle medlemsskolerne skal være en del af fremstødet. Et site flytter 
intet, mange stemmer kan flytte noget. Sitet vil skulle spille sammen med en social medie-strategi.  
 
Bestyrelsen giver Carsten Mørch-Bentzen mandat til at arbejde videre med projektet.  
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b. Møde med aftenskolerne om forvaltningens undersøgelse 
Bestyrelsen ønsker at orientere medlemsskolerne om forvaltningens undersøgelse af de 
københavnske aftenskoler og deres udfordringer. Bestyrelsen afholder derfor en 
informationsaften. Særskilt invitation vil blive sendt ud via mail.  

 
Sted: FOF Humletorvet 27, 2. Sal 1799 København V 
Tid: Onsdag 23. maj klokken 17.00 
 
I forbindelse med arrangementet vil bestyrelsen stå for mad og drikke.  
 
Det er muligt at læse undersøgelsen her.  
 

c. Sommermøde med politikerne fra FOU  
Samrådet indbyder politikerne i FOU til sommermøde.  
Sted: Vartov  
Tid: Onsdag 30. maj klokken 16.30.  

 
d. Deltagelse i Folkemødet, kulturmøder etc. 

Samrådet arbejder på at deltage i Folkemødet 2019. Deltagelse i Kulturmødet Mors 2018  
 
3. Evt. søgning af fondsmidler (til bl.a. udvikling af hjemmeside + sociale 
medier) 
Bortfalder 
 
4. Høringssvar på Kultur- og Fritidsforvaltningens budgetforslag for 2018 
Budgetforslaget lægger op til aftenskolernes økonomiske ramme skal skæres med 1 million kroner. 
Derudover skal tilskud til aftenskolerne fastfryses, hvilket vil betyde en årlig besparelse på omkring 
1 procent. Skal lærerlønnen stige, vil det betyde en væsentlig forringelse for aftenskolerne.  
 
Kåre Emtoft har skrevet et høringssvar til Københavns Kommune. Høringssvaret er koordineret 
med Niels-Anton Svendsen, DOF. 
  
5. Forberedelse af formødet – dagsorden for FOU-seminaret 20.-21. maj 
Kåre Emtoft orienterer om indholdet at seminaret. Budgetforslaget vil givet komme til at fylde 
meget. Den folkeoplysende Voksenundervisning vil stå sammen med foreningerne.  
 
6. Eventuelt 
De københavnske aftenskoler oplever faldende serviceniveau fra forvaltningen. Samrådet  
skriver en skrivelse til forvaltningen, hvor vi gør opmærksom på udfordringerne.  


