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Sted: Rytmisk Center 

Tilstede:  

Dennis Lund 

Kåre Emtoft 

Kirsten Kaas 

Afbud:  

Torben Engberg 

Vibeke Jessen 

Referent: Søren Frandsen 

Gæst: Carsten Mørch-Bentzen 

Kåre Emtoft orienterer bestyrelsen om, at Vibeke Jessen har fået nyt job. Hun træder derfor ud af 
bestyrelsen. Søren Frandsen kontakter suppleant Camilla Strandskov, Københavns Kunstskole.   

Dagsorden 

På seneste bestyrelsesmøde blev det vedtaget at indkalde til et ekstraordinært bestyrelsesmøde, der 
skal tage stilling til bestyrelsens planlagte markedsføring af de københavnske aftenskoler.  

En af samrådets opgaver er at promovere alle folkeoplysende aftenskoler i København. 
Markedsføringen skal altså ikke promovere den enkelte skole. 
 
Idéen bag markedsføringen er, at samrådet vil få produceret en række korte filmklip om 
voksenundervisning i København. Filmene skal sammen med tilstedeværelse på sociale medier 
udbrede kendskabet til aftenskolerne hos både brugere og politikere.  
 
Kåre Emtoft har bedt Carsten Mørch-Bentzen, Rytmisk Center, være projektleder. Carsten er vendt 
tilbage med tilbud vedrørende sin aflønning for arbejdet.  

Carstens vil i snit bruge 4 timer om ugen á 250 kroner – fra vi sætter i gang og året ud. I alt 28 uger. 
Det giver 112 timer a’ 250 kroner = 28.000 kroner. 

Bestyrelsen accepterer tilbuddet fra Carsten Mørch-Bentzen.  

Til produktion af filmene har Carsten Mørch-Bentzen taget kontakt til KONTRA Produktioner 
(https://www.kontraproduktioner.dk/).  

Håbet er, at aftenskolerne vil tage filmene til sig og hjælpe med sprede filmene på de sociale 
medier. Bestyrelsen vil aktivere medlemsskolerne i løbet af efteråret.  

I forbindelse med kampagnen skal portalen med aftenskoler på Samraadkbh.dk opdateres. Søren 
Frandsen har flere gange skrevet rundt til medlemsskolerne, for at få dem til at opdatere deres 
profiler. Skolerne vil igen blive kontaktet.  
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Som et led i markedsføringen anbefaler Carsten Mørch-Bentzen, at samrådet får lavet et logo til 
kampagnen samt et nyt logo til samrådet. Bestyrelsen accepterer dette. 
 
 
Det politiske arbejde: Søren fremlægger plan for arbejdet. Bestyrelsen kontakter medlemmer af 
FOU. Søren kontakter borgmesterkontoret for møde med Niko Grünfeld.  
 

Bestyrelsens arbejde: Bestyrelsen nedsætter arbejdsgrupper, så alle bestyrelsesmedlemmer 
deltager aktivt i arbejdet.  

•  Markedsføring med film: Torben + Carsten 
•  Samraadkbh.dk: Søren + Carsten. Alle bestyrelsesmedlemmer skal byde ind med 
indhold.  
•  Konferencer: Kåre + Kirsten 
•  Kontakten til foreningerne: Dennis + Kåre +Torben 
•  Økonomi: Kåre + Dennis + Anders 
•  Fundraising: Bestyrelsen kontakter landsforbund.  

Eventuelt 

Rødovre Aftenskole er gået konkurs. Det betyder, at Byens Aftenskole i København også går 
konkurs. Niels-Anton Svendsen, DOF, arbejder på at rekonstruere skolerne, så kursisterne ikke 
mister penge. Som det ser ud nu, vil skolen i København blive drevet videre 

 

 


