
Referat af bestyrelsesmøde i Aftenskolernes Samråd København 

d. 23/06 2021 kl. 10.00-11.00 

 
 
Til stede: Kåre Emtoft, Astrid Buch Hansen, Hanne Lind-Hansen, Jean Becker, Signe Buch, Kirsten Kaas 
Afbud:  
Referent: Kåre Emtoft 
 
1. Planlægning af Samrådets årsmøde den 28. juni 2021 
 
Der er pt. 18 personer der har tilmeldt sig årsmødet. 
 

Dagsorden i henhold til vores vedtægter: 
 

1. Valg af dirigent og referent 
Vi skal have udpeget en dirigent - Astrid meldte sig som mulig referent 

2. Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra eventuelle udvalg 
Kåre forbereder en årsberetning, der i hovedtræk kommer til at handle om 
coronanedlukning og de politiske tiltag under nedlukningen 

3. Revideret regnskab og budget til godkendelse 
Bestyrelsen gennemgik og godkendte det foreliggende regnskab. Endvidere traf bestyrelsen 
beslutning om, at FOF København både i 2020 og 2021 er berettiget til en årlig 
administrationsgodtgørelse på 20.000 kr. for de timer FOF København har anvendt og 
anvender til forberedelserne af Aftenskolernes Hus, herunder møder med advokater, 
arkitekter og forvaltning i forbindelse med udformning af projektet og det forestående 
bygherreansvar. 

4. Indkomne forslag 
Der var, efter fristens udløb, ingen indkomne forslag. 

5. Valg 
a. Valg af formand – Kåre genopstiller 

b. 2 bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode 

De af bestyrelsens medlemmer, der er på valg genopstiller. Det drejer sig om Signe 
og Astrid.  Men der blev vist imødekommenhed overfor, at gør plads for andre 
kandidater, hvis nogle skulle vise interesse under mødet. 

c. 2 bestyrelsessuppleanter 

Hanne genopstiller. Da Hanne er ene suppleant, efter Stine Hejlesen forlod 
Studieskolen, skal der vælges en suppleant yderligere.  

d. 1 revisor - Henrik Bo Hansen fra IOF spørges om han ønsker genvalg 

e. 1 revisorsuppleant - Louise Jægersborg fra APA spørges om hun ønsker genvalg 

6. Eventuelt – I sagens natur var der ingen forberedelse af dette punkt 
 
I forbindelse med den praktiske afvikling af årsmødet, blev det aftalt at bestyrelsen mødes på Humletorvet 
den 28/6 kl. 16.00 for at forberede forplejningen til mødet. 
 
 



2. Aftenskolernes Hus – kort status 
Kåre orienterede kort om den nuværende tidsramme for ombygning og ibrugtagning af Aftenskolernes Hus, 
hvor kommunens anlægsloft forhindrer byggearbejdet i at gå i gang før årsskiftet til 2022. Ombygningen 
forventes herefter at tage ca. et halvt år. 
  
3. Kort status på det politiske arbejde vedr. lokalesituationen i København 
Kåre orienterede om, at han og Charlotte Lorenzen fra Studieskolen fortsat er i dialog med FOUs formand 
Karina Vestergaard, der har lovet at placere aftenskolernes krav og ønsker vedr. lokaler og lokaletilskud i 
budgetforhandlingerne. Der har været afholdt et orienteringsmøde med Karina om emnet og Karina har 
fået et skriftligt oplæg om lokalesituationen og det manglende lokaletilskud. Kåre tager derudover et 
uformelt møde med Henrik Christensen fra DOF om lokaler, efter ferien. 
 
4. Årshjul og aktiviteter i 2021 
På det kommende bestyrelsesmøde, hvor datoen fastlægges af den nyvalgte bestyrelse umiddelbart efter 
årsmødet, blev det aftalt at gennemgå årshjulet og plan for efterårets aktiviteter. 
 
Kåre og Jens arbejder hen over sommeren på et white paper om lokaler og lokaletilskud. Dette skal være 
færdigt, så det kan bruges i efterårets kommunalvalgkamp.  
 
5.  Eventuelt 
Flere bestyrelsesmedlemmer understregede, at referaterne fra bestyrelsesmøderne skal forbi alle i 
bestyrelsen til godkendelse, før de lægges op på hjemmesiden. Dette vil ske fremadrettet. 
 
 
Kommende møder 
Der blev ikke aftalt tidspunkt for et nyt bestyrelsesmøde, hvilket overlades til den kommende bestyrelse 
efter årsmødet. 
 
Men husk, at bestyrelsen mødes på Humletorvet den 28/6 kl. 16.00 for at forberede det praktiske omkring 
årsmødet. 
 
 
 
KE/ 23.06.21 


