
Referat – bestyrelsesmøde Aftenskolernes Samråd København 3. oktober 2018 

Sted: FOF København 

Til stede:  

Torben Engberg 

Dennis Lund 

Kåre Emtoft 

Jean Becker 

Referent: Søren Frandsen 

Dagsorden 

1. Konstituering af bestyrelsen 

Bestyrelsen konstituerer sig således:  

• Kåre Emtoft (FOF København), formand 
• Dennis Lund (AOF København), næstformand 
• Jean Becker, Flamenco Foreningen i København El Duende, kasserer 
• Torben Engberg (Rytmisk Center), sekretær 
• Kirsten Kaas (Kofoeds Skoles Oplysningsforbund), bestyrelsesmedlem 

Jean Becker genindtræder i bestyrelsen på mandat fra Årsmødet.  

2. Orientering om mødet med borgmester Niko Grünfeld 

Torben Engberg, Kåre Emtoft og Søren Frandsen mødtes fredag 28. September med 
borgmester Niko Grünfeld (Å) på dennes kontor.  

Samrådet fremlagde vores bekymringer omkring udfordringerne med at finde egnede 
kommunale lokaler til voksenundervisning. I den forbindelse bad bestyrelsen borgmesteren 
om at genindføre lokaletilskuddet, indtil kommunen kan tilbyde gode lokaler.  

Borgmesteren var lydhør overfor aftenskolernes udfordringer, og han vil aktivt arbejde på at 
skabe bedre vilkår. Det kan blandt andet være ved at skabe adgang til kulturhusene.  

De håndgribelige resultater af mødet bliver, at borgmesteren har inviteret aftenskolerne til at 
arrangere tre debatter på hans kontor. Arbejdet med dette er i gang. Derudover inviterede 
Samrådet borgmesteren på en tur, hvor vi kan vise en række af de københavnske aftenskoler 
frem.  
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3. Orientering om film, der markedsfører de københavnske aftenskoler  

Samrådet producerer en kort film/kampagne, der skal promovere de københavnske 
aftenskoler. Alle aftenskolerne kan lægge på deres hjemmesider/sociale medier.  

Økonomien i filmen vil blive gennemgået på næste møde.  

Kampagnen hedder ’Dit frirum – aftenskolerne i København’.  

 

4. Eventuelt 

Kåre orienterer om, at Københavns Kommune er begyndt at opkræve FOF dækningsbidrag 
for egne og lejede lokaler. FOF anerkender ikke dette, og de har derfor lagt sag an mod 
kommunen.  

Næste bestyrelsesmøde om en måneds tid, hvor bestyrelsen skal diskutere Samrådets 
økonomi og et kommende medlemsmøde. 

 


