
Aftenskolernes 
Samråd 
København

Årsmøde 2021



1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra eventuelle 

udvalg
3. Revideret regnskab og budget til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Valg

a. Valg af formand

b. 2 bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode 

c. 2 bestyrelsessuppleanter

d. 1 revisor

e. 1 revisorsuppleant  

6. Eventuelt

Dagsorden i henhold til vores vedtægter



Aftenskolernes Samråds aftale med 
forvaltningen 2021

Samrådet aflønner en ansat sekretariatsmedarbejder, der bistår bestyrelsen med at udfærdige materiale 
ifm. høringssvar, forbereder møder med politikere og forvaltning i Købehavns Kommune, skriver 
pressemeddelelser og vedligeholder foreningens hjemmeside 

Samrådet afholder møder/konferencer, der involverer foreningens medlemmer dvs. aftenskolerne i 
København 

Samrådet driver hjemsiden samraadkbh.dk og mailen info@samraadkbh.dk 

Samrådet yder efter aftale med forvaltningen tilskud til den landsdækkende hjemside aftenskole.nu 
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Derudover er der sat følgende aktivitetsmål for tilskuddet. 
Tilskudsmodtager skal opfylde minimum 3 ud af 5 aktivitetsmål. 

Medlemsmøder

Formøder

Aftenskolernes

Hus

Høringssvar

K&F Borgmesteren

Samrådet afholder minimum 2 årlige arrangementer for 
medlemmerne 

Samrådet afholder formøder til FOU-møderne i 
København, ca. 6 formøder pr. år. 

Samrådet er en drivende kraft bag udviklingen og 
indretningen af Aftenskolernes Hus i København 
2021/22 

Aftenskolernes Samråd bidrager med høringssvar 
herunder til kultur og fritidspolitikken i København 

Samrådet afholder mindst et årligt møde med Kultur- og 
Fritidsborgmesteren for at drøfte vigtige forhold og 
ønsker vedr. aftenskolernes vilkår i København  



Økonomi

Udvikling og 
vækst

PR

Politik og 
indflydelse

Lokaler og 
kvalitet

Samarbejder

• Nye typer af aktiviteter
• Inddragelse af skolerne
• Målgrupper
• Årshjul

• Kommunikationsmedarbejder
• Presse
• Web og sociale medier

• Styrkelse af arbejdet i FOU
• Kommunalvalg 2021
• Revision af FOF
• Aktivering af OF’erne

• Offentlige lokaler – tilgængelighed og kvalitet
• Adgang til flere offentlige lokaler
• Lokaletilskuddet tilbage i København
• Aftenskolernes Hus

• Aftenskolerne imellem
• Forvaltningen
• K&F Borgmesteren
• De frivillige foreninger

• Aftenskolernes Samråd har en god økonomi
• Bedre økonomiske vilkår for aftenskolerne
• Nye puljer til vækst og udvikling
• Lokaletilskud skal genindføres

Fokusområder i 2021


