
Referat af bestyrelsesmøde i Aftenskolernes Samråd København

d. 15/03 2021 kl. 10.00 - 12.00 (via Teams)

Til stede: Kåre Emtoft, Jean Becker, Signe Buch, Kirsten Kaas, Astrid Buch Hansen, Jens Christian Madsen
Afbud: Hanne Lind-Hansen
Referent: Jens Christian Madsen

1. Udsættelse af den årlige generalforsamling
Ifølge vedtægterne skal Samrådet afholde generalforsamling i marts med 3 ugers varsel til medlemmerne.
Pga. forsamlingsforbuddet som følge af corona-situationen blev det besluttet at udskyde
generalforsamlingen til senere på året, når det igen er muligt at mødes fysisk. Der bliver sendt besked ud til
medlemmerne.

2. Årshjul og aktivitetsaftale med forvaltningen 2021
Kåre gennemgik årshjul og aktivitetsaftale, som var sendt ud til bestyrelsen forud for mødet. Begge dele
blev godkendt af bestyrelsen.

Det blev aftalt, at vi får et møde med borgmesteren i kalenderen (juni) snarest muligt til en dialog af
folkeoplysningsområdet og betingelserne for aftenskolerne.

Desuden blev mulighederne for konferencer og arrangementer diskuteret. Der var bred enighed om
nødvendigheden af aktiviteterne, men også forventning om, at de fleste arrangementer nok kommer til at
ligge efter sommer pga. corona-situationen.

Kåre oplyste, at han sidder i udvalg omkring debatpuljerne. Formålet med udvalget er at skabe bedre
retningslinjer.

Afslutningsvist gjort Kåre opmærksom på det kommende kommunalvalg (november 2021) som et vigtigt
fokuspunkt for Samrådet i år.

3. Kommunikationsplan 2021
Jens gennemgik oplægget til kommunikationsplan 2021. Der var bred opbakning til oplægget og det
overordnede fokus. Det blev understreget, at vi skal være opmærksomme på at prioritere ressourcerne
rigtigt og have øje for, hvem Samrådet er, og hvad vores formål er ift. bl.a. medlemmer og
beslutningstagere. Jens justerer kommunikationsplanen jf. kommentarerne og debatten.

Mht. landspolitiske dagsordener - fx den varslede ændring af Folkeoplysningsloven mht. fjernundervisning -
blev det bemærket, at aftenskolerne også bør gå til deres respektive landsorganisationer for at lægge pres
på systemet. Dog blev muligheden for, at Samrådet kan tage initiativ til en konference på Christiansborg om
aftenskoler og folkeoplysning diskuteret.

4. Evt. / lokalesituationen

● Det blev bemærket, at lokalesagen (lokaletilskud) generelt kunne være indholdsmæssig benzin til
kommunikationsplanen

● Der var ønske om, at lokalesituationen skal være fast punkt på bestyrelsesmøderne fremover
● Der var ønske om bedre flow i rettidig indkaldelse til bestyrelsesmøder, udsendelse og uploade af

referater mv. - Jens kommer til at tage mere over og dermed sikre kontinuerlighed
● Der var ønske om at få link til Samrådet fra KK’s hjemmeside om folkeoplysning


