
Referat af bestyrelsesmøde i Aftenskolernes Samråd København

d. 15/09 2021 kl. 9.00-11.00

Til stede: Kåre Emtoft, Astrid Buch Hansen, Hanne Lind-Hansen, Jean Becker, Rune Klitgaard
Riismøller, Kirsten Kaas, Jens Christian Madsen

Afbud: Maria Christiansen

Referent: Jens Christian Madsen

1.  Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt

2.  Velkommen til nye medlemmer af bestyrelsen

● Nyt medlem Maria Christiansen (AOF) var desværre forhindret, men deltager fra næste
møde

● Signe Buch har valgt at træde ud af bestyrelsen
● Hanne Lind-Hansen overtager Signe Buchs plads og træder fast ind i bestyrelsen
● Rune Klitgaard Riismøller er nu eneste tilbageværende suppleant

3.  Konstituering af bestyrelsen

● Ny næstformand: Kirsten Kaas
● Kasserer: Jean Becker
● Sekretær: Astrid Buch Hansen
● (Øvrige ændringer i bestyrelsen er nævnt under pkt. 2)

4.  Nyt vedr. budgetforhandlingerne, der nu er afsluttet

● Aftenskolerne blev ikke imødekommet på vores ønske om genindførelse af lokaletilskuddet
i København.

● Der er heller ikke kommet yderligere tilskud til Aftenskolernes hus
○ Aftenskolernes forhandlingsudspil var en fritagelse for huslejen på 600 kr./m2,

hvilket ikke blev imødekommet i budgetforliget.
○ Da de økonomiske forudsætninger for Aftenskolernes Hus således ikke har ændret

sig, fortsætter projektet, som det var skitseret før budgetforhandlingerne.
● Det blev besluttet at målrette Samrådet politiske arbejde omkring lokalesituationen (se i

øvrigt pkt. 6)

5. Indsuppleringer i Folkeoplysningsudvalget

● Kåre har talt med Lars Eisenhardt vedr. Indsuppleringer i FOU. Svaret var, at forvaltningen
arbejder på at kunne effektuere indsuppleringen i forbindelse med FOU-mødet i oktober.

● Den nye valgrunde er i begyndelsen af januar og alle i bestyrelsen blev opfordret til at
overveje kandidater til FOU
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6. Opfølgning på aktiviteter og handleplan for resten af året

Det blev besluttet at opdele aktiviteterne i 3 hovedspor:

1) Rettet mod Aftenskolerne:
Konference i 2022 med foredrag/workshop af en fremtidsforsker og andre
oplægsholdere; mulige temaer:

● Fremtidens Aftenskole
● Den Digitale Aftenskole
● Aftenskoler og Bæredygtighed
● Ansvarlig: Hanne (Astrid tjekker Vartov for lokale og timing)
●

2) Synlighed overfor politikerne og andre interessenter
● Debatarrangement efteråret 2021 ifm. kommunalvalget med deltagelse af

markante politikere med kulturpolitisk fokus; mulige temaer:
● Hvad vil I (politikerne) med Aftenskolerne? Kom med jeres bud
● Aftenskolerne - demokrati og dannelse
● Arbejdsgruppe: Kirsten, Astrid, Rune, Maria og Jens
● Ansvarlig: Jens laver kort oplæg og indkalder til digitalt arbejdsmøde ASAP

3) Der blev nedsat en lokaletaskforce, med den opgave at kvalificere det videre arbejde
vedr. lokaler og lokaletilskud i København, herunder:

● At tilvejebringe et statistisk grundlag for debatten om lokaler og lokaletilskud
evt. i samarbejde med VIFO. AT bestille en VIFO-rapport om
lokaleforholdene i KBH, vil være en mulighed. Tidligere rapport om lokaler
og tilskud udarbejdet af aftenskolerne og forvaltningen kan danne
udgangspunkt for den kommende analyse.

● At lægge pres på FOU og forvaltning i KBH i samarbejde med DOF og øvrige
Landsorganisationer.

● Arbejdsgruppen består af: Kåre, Jean, Hanne, Jens samt Charlotte Lorenzen
(Studieskolen) og Ole Sørensen (Den økologiske aftenskole)

7. Revision af vores budget for 2021
Kåre reviderer budgettet inkl. udgifter til de planlagte aktiviteter og sender det reviderede til
forvaltningen.

8. Evt.
Kommende bestyrelsesmøder:

Onsdag den 27.10. kl. 9:30-11:00
Fredag den 26.11. kl. 11:00-12:30

Bestyrelsesmøderne er skrevet ind i revideret Årshjul (se selvstændigt dokument)
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