
Referat af bestyrelsesmøde i Aftenskolernes Samråd København

d. 31/05 2021 kl. 9.30-11.30

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

1.  Kort om COVID-situationen
● Kåre oplyste, at aftenskolerne har fået hjælpepakker t.o.m. 20. maj og håber, at hjælpepakkerne

bliver forlænget til ultimo juni
● De forskellige aftenskolers tilgange til og muligheder i forhold til hjælpepakkerne blev debatteret
● Der blev udtrykt ønske om, at kommunen vil udbetale tilskuddet for efteråret 2021 allerede nu for

at styrke aftenskolernes likviditet - ikke mindst da der forventes nedgang i deltagerantallet for
efteråret.

2.  Suppleringsvalg til FOU
● Kåre oplyste, at man på FOU-mødet 6. april 2021 var blevet enige om at supplere udvalget med 4

suppleanter og 1 medlem
● Samrådet skal sende forslag til kandidater til Lars Eisenhardt (KK): Dan Jensen (AOF) - medlem; Egil

Bjørnsen (Rytmisk Center) - suppleant; Louise Jægersborg (APA) - suppleant; Qasim Shaikh
(Studieskolen) - suppleant; Kirsten Kaas (Kofoeds Skoles Oplysningsforbund) - suppleant

● Forvaltningen sender kandidaterne ud til alle aftenskolerne og tjekker, om de har indvendinger
3.  KBH Kommune, Budget 2022 – forhandlingerne starter nu.
● Kåre oplyste, at aftenskolernes FOU-medlemmer havde et godt møde med Carina Vestergaard (EL -

formand for udvalget) ugen forinden med fokus på lokalesituationen. Det er Kåres opfattelse, at der
er opmærksomhed på skævheden mellem aftenskolerne og idrætsforeningerne, og hvorfor
lokaletilskuddet skal tilbage under en eller form og indfasning.

● Aftenskolernes konkrete krav til budgetforhandlingerne bliver 5 mio. til lokaletilskud
● De forskellige udfordringer med den nuværende lokaleordning (tildelinger og tilskud) blev

debatteret.
● Der blev talt om fordele og ulemper ved, om der burde være samme personkreds i Samrådet og

FOU-udvalget. Fx er der en demokratisk værdi i, at det ikke er de samme, og en praktisk værdi i at
det er de samme.

4.  Afholdelse af Samrådets generalforsamling 2021
● Det blev besluttet, at generalforsamlingen afholdes mandag den 28. fra 17-19 i FOFs lokaler på

Humletorvet.
● Astrid køber sandwiches.
● På bestyrelsesmødet inden generalforsamlingen bliver det klarlagt, hvem af Samrådets medlemmer,

der er på valg, og hvem der genopstiller.
● Kåre udarbejder invitation og dagsorden, som sendes ud i løbet af uge 22, så fristerne jf.

vedtægterne overholdes.
5.  Aktivitetsplan for forår/sommer
● Det blev besluttet at holde fokus på kommunikation til beslutningstagere i FOU-udvalget, så

aftenskolerne bliver prioriteret i budgetforhandlingerne
● Med afsæt i tilgængelige tal og rapporter udarbejder Kåre og Jens i løbet af juni et white paper med

fokus på lokalesituationen, som skal distribueres til FOU-udvalget og andre relevante
politikere/beslutningstagere.

6.  Evt.
● Årshjul: Jens skal lægge bestyrelsesmøder ind ift. FOU-møder i efteråret


