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1. Valg af dirigent og referent 
Årsmødet valgte Torben Engberg, Rytmisk Center og bestyrelsesmedlem i Aftenskolernes Samråd 
København, til dirigent.  
Årsmødet valgte Søren Frandsen, kommunikationskonsulent ved Aftenskolernes Samråd 
København, til referent.  
 
2. Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra eventuelle udvalg 
Formand Kåre Emtoft fremlagde bestyrelsens beretning.  

• Et år, hvor bestyrelsen har været lagt ned af fravær. Bestyrelsen har derfor primært været 

repræsenteret af tre personer – Torben Engberg, Dennis Lund og Kåre Emtoft.  

• Samrådet har holdt møder med to kultur- og fritidsborgmestre – først Niko Grünfeld, siden 

Franciska Rosenkilde. Begge møder gik godt, og aftenskolerne skal nu afholde debatter på 

Københavns Rådhus.   

• Franciska Rosenkilde skal på tur til en række aftenskoler, så hun kan få en fornemmelse af 

voksenundervisningen.  

• Samrådet har lanceret kampagnen ”Dit frirum”, der fortæller om alle de gode ting ved 

voksenundervisningen. Kampagnen består af både en film og en platform, hvor 

aftenskolernes gode historier bliver formidlet på en anderledes måde. Kampagnen er 

målrettet både borgere og politikere. Kampagnen er nået meget bredt ud.  

• I modsætning til få år siden har Samrådet en god økonomi. 

• Vi oplever, at der er fornyet politisk respekt for voksenundervisningen.  
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• Aftenskolerne har fået mulighed for at lave et Aftenskolernes Hus. Vi kan sende et signal til 

politikerne om, at voksenundervisningen er en pålidelig samarbejdspartner. Det kræver, at 

der bliver lavet en forening, der kan drive skolen. Det kan være svært at forestille sig, at de 

små aftenskoler står for driften. De store skoler kan stå for driften og åbne huset for alle.  

• FOF har vundet en sag mod Københavns Kommune, der uretmæssigt forsøgte at opkræve 

dækningsafgift for FOF’s brug af deres egne lokaler. Kommunen kan stadig anke sagen. 

Bliver en skole afkrævet dækningsafgift, kan man bruge afgørelsen til at afvise betaling. 

• Lokalesituationen: Samrådet skal mødes med Kultur- og Fritidsforvaltningen og 

skolelederne fra folkeskolerne. Skolelederne skal vide, hvor meget det betyder for os, at vi 

har ordentlige vilkår på skolerne.  

 

3. Revideret regnskab og budget til godkendelse 

Anders Hjarsøe, økonomichef hos FOF og regnskabsansvarlig hos Samrådet, fremlagde regnskabet.  

Revisor har lavet en blank påtegning af regnskabet. 

• Indtægter på 304.000 kroner er kommet som tilskud fra Københavns Kommune.  

• Regnskabet viste et negativt resultat på knap 30.000 kroner. Det har bestyrelsen været 

opmærksom på. På grund af det negative resultat viste regnskabet en egenkapital på godt 

3.500 kroner.  

Budget for 2019:  

Anders Hjarsøe gjorde opmærksom på, at der fra 2019 ikke er et eksternt revisionskrav, når 

indtægterne er under 500.000 kroner. Fra 2019 kan samrådet derfor vælge at spare udgifterne til 

revisor.  

Bestyrelsen indstillede regnskab og budget til godkendelse. Årsmødet vedtog begge enstemmigt.  

4. Indkomne forslag 

Ingen forslag 

5. Valg 

    a. Valg af formand. Kåre Emtoft genopstillede 

Kåre Emtoft genvalgt. 

    b. Valg af to bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode 
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Jean Becker, Flamencoforeningen El Duende, og  Signe Buch, skoleleder for Lille Skole for 

Voksne, blev valgt.  

    c. Valg af to bestyrelsessuppleanter 

Astrid Buch Hansen, Leder af SUKA, og Hanne Lind Hansen, AH Sport, blev valgt. 

    d. Valg af en revisor 

Henrik Bo Hansen fra IOF blev valgt.  

    e. Valg af en revisorsuppleant 

Torben Engberg, Rytmisk Center, blev valgt.  

6. Eventuelt 

Årsmødet roste bestyrelsen for et godt stykke arbejde.  

  


