
Referat af bestyrelsesmøde i Aftenskolernes Samråd København

d. 27/10 2021 kl. 9.30-11.00

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

Afbud: Maria Christiansen

Referent: Jens Christian Madsen

1.  Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt

2.  Regnskab og budget

● Kåre oplyste, at Samrådets regnskab efter ønske fra forvaltningen nu er opstillet efter
Københavns Kommunes skabelon

● Regnskabet og budget for ubrugte midler er nu godkendt
● Der er afsat relativt store summer til div. arrangementer i 2021, men evt. overskydende

midler kan overføres til 2022

3.  Status på arbejdsgrupperne

3.1. Debatarrangement 3.11.2021

● Arbejdsgruppen (Kirsten, Astrid, Rune, Maria og Jens) har haft et godt og effektivt
samarbejde

● Panel, moderator og lokale er på plads
● Alle i bestyrelsen kontakter egne organisationer samt øvrige aftenskoler for at få

fyldt de sidste deltagerpladser op (ca. 10-12 stk)
● Kåre briefer Mette Frobenius op på indhold og sender efterfølgende sine 2-3

spørgsmål til politikerne til Jens
● Kåre får muligvis brug for en projektor - kontakter Jens, hvis det bliver aktuelt
● Jean sørger for vingave til politikere og Mette F.
● Jens tager noter til selve arrangementet og laver efterfølgende et skriv til Samrådets

hjemmeside og som nyhedsbrev

3.2. Konference 6.1.2022

● Det blev besluttet at flytte konferencen til primo april, da det oprindelige tidspunkt
er uhensigtsmæssigt for aftenskolerne generelt, og fordi det giver mulighed for at
komme bredere ud med arrangementet - også til det nye FOU-udvalg

● På konferencen inviterer vi en fremtidsforsker og vil debattere aftenskolernes
fremtid

● Hanne kontakter Liselotte Lyngsø for ny dato
● Jens kontakter Vartov for afbookning af lokale og evt. ny booking
● Så snart vi kender den nye dato, udsender vi en “mark your calendars”-besked til

aftenskolerne mfl.
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● I starten af det nye år præciserer bestyrelsen indholdet af konferencen

3.3. Task force vedr. lokalesituationen

● Er ikke kommet igang endnu, men der er tilsagn fra Charlotte Lorenzen og Ole
Sørensen om deltagelse.

● Kåre indkalder til første møde inden længe, hvor første skridt er at se på
kommunens undersøgelse samt begynde at opstille rammerne for en
VIFO-undersøgelse af lokalesituationen i København.

4.  Aftenskolernes Hus - ny situation

● Kåre oplyste, at kommunen har fritaget foreningen Aftenskolernes Hus (FOF og AOF) at
betale husleje. Derfor inviteres alle aftenskoler igen til at deltage i projektet på de nye vilkår

● Der vil fortsat være et indmeldingsgebyr (pga. etablerings- og indretningsomkostninger,
foreningen tager ansvaret for) samt driftsudgifter, herunder ansættelse af en pedel

● Der vil blive sat renoveringsarbejder i gang, da der er afsat penge i 2021, som skal bruges
● 1. sal bliver lejet ud til AOFs administration
● Rikke Laursen fra forvaltningen vil invitere Samrådet på en rundtur til yderligere egnede

lokaler til flere “Aftenskolernes Hus(e)”, hvilket bestyrelsen er enige om at takke ja til.

5. Evt.

● Valg til FOU
○ Kåre oplyste, at det ikke tyder på, der bliver indsuppleret til udvalget inden valget til

januar
● Tilbagebetaling af tilskud

○ Kåre tjekker op på afregning og rapportering for 2021
○ Midlertidig melding: Der skal ikke rapporteres for de første 7/12 af året, kun de

sidste 5/12
● Hjemmesiden

○ Jens oplyste, at MICO har rettet fejlen på hjemmeside, og at der er adgang via
WordPress igen

○ Jens har øje for at få mere liv på hjemmesiden
○ Jens og Kåre laver en oprydning på hjemmesiden inden længe

Næste bestyrelsesmøde er 26.11. kl. 11-12:30 på Humletorvet
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