
Referat af årsmøde i Aftenskolernes Samråd København d. 28.06.2021

Dagsorden i henhold til vedtægter:

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

o a: Valg af formand

o b: 2 bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode

o c: 2 bestyrelsessuppleanter

o d: 1 revisor

o e: 1 revisorsuppleant

6. Eventuelt

Ad. 1
Kirsten Kaas blev valgt som dirigent
Astrid Buch Hansen blev valgt til referent

Ad.2
Kåre gennemgik formandens beretning, med de fokus de områder bestyrelsen, havde arbejdet
med i 2021.
Der var bl.a. fokus på det politiske arbejde m. revision af folkeoplysningsloven, puljer i forbindelse
Corona-nedlukningen, og aktivering af vore oplysningsforbund både i forbindelse med COVID-19
og revision af folkeoplysningsloven.

Der har i det forgange år været arbejdet på lokalesituationen, det er et fortløbende problem, at
der mangler lokaler som er et fundamentet for folkeoplysningen. Aftenskolernes hus kan slet ikke
opveje den aktuelle lokalemangel og opvejer på ingen måde det lokaletilskud, der blev fjernet.
Desuden skal aftenskolerne selv stå for økonomien i Aftenskolernes Hus og betale husleje, hvilket
det kun er, de store aftenskoler der formår.
Der er ansat en kommunikationsmedarbejder i Samrådet og dermed bliver der mere fokus på
kommunikationen, både til medlemsskolerne og til det politiske niveau.

Der er fokus på et øget samarbejde mellem samrådet og folkeoplysningsudvalgets medlemmer.
Det vil give en øget dynamik i drøftelserne.

Beretningen blev godkendt og vedtaget med applaus
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I forbindelse med beretningen udspandt der sig en debat med flere gode ideer.

● Der blev bl.a. debatteret hvordan samrådet blev mere synligt, og der var forslag om
medlemsmøder med et spændendende indhold.

● Der var forslag om at afholde formøder til Folkeoplysnings udvalgsmøderne (FOU) digitalt
så det var nemmere for samrådets bestyrelse at deltage.

● Der blev sagt, det ville være givende, hvis der var 1-2 mere fra FOU der kunne gå ind i
samrådets bestyrelse.

● Der var et ønske om, at samrådet var mere udfarende og fleksible.

Ad. 3
Kåre gennemgik referat og budget og det blev godkendt. Der var forslag om at noget af ”formuen”
henlægges til specifikke fremtidige aktiviteter fx Aftenskolernes Hus. Dette drøfter bestyrelsen på
sit næstkommende møde.

Ad.4
Der var ingen indkomne forslag.

Ad.5
Kåre Emtoft (FOF København) blev genvalgt som formand.

Signe Buch (Lille skole for voksne), Maria Christiansen (AOF) og Astrid Buch Hansen (Suka) blev
valgt til bestyrelsen

Hanne Lind-Hansen (AH-sport) og Rune Klitgaard Riismøller (Kulturmix) blev valgt som suppleanter.
Suppleanterne deltager i samrådsmøderne, hvis de ønsker dette.

Henrik Bo Hansen (IOF) blev valgt som revisor

Louise Jægersborg (APA) blev valgt som revisor suppleant

Ad.6
Der var forsat debat om lokaler. I andre dele af landet Odense, Ålborg og Århus er der relativt store
lokale tilskud, de ligger over det lokale tilskud, der var i Københavns Kommune der endte omkring
50-60 kr. inden tilskuddet blev sløjfet. Aftenskolernes hus er problematisk fordi, der skal betales
lokaleleje og det er kun de store aftenskoler der har økonomi til at gå ind i aftenskolernes hus som
projekt.
Der har været afholdt et møde med formanden for folkeoplysningsudvalget Karina Vinge, Kåre
Emtoft, Ole Sørensen (Økologisk aftenskole) og Charlotte Lorenzen (Studieskolen). Det ser ud som
om hun forstår problematikken vedr. lokaler og vil bringe det videre op i det politiske system i
forbindelse med budgetforhandlingerne i år.
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APA og Studieskolen, der har egne lokaler og hermed store udgifter til lokaler, har en økonomisk
udfordring og der bliver Spurgt om/lagt op til, at egne lokaler evt. kan blive en del af
bookingsystemet.

Der var et forslag fra et af bordene, om at vi lavede et medlemsmøde med et fremtidsværksted.

Referent:

Dato Astrid Buch Hansen

Dirigent:

Dato Kirsten Kaas
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