
Referat af Aftenskolernes Samråds årsmøde d. 30. marts 2022 
 
Generalforsamlingen blev afholdt hos FOF København, Humletorvet 27, 1799 København V. 
 
Dagsorden i henhold til foreningens 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 

a) Valg af formand: Der er ikke valg af formand i år 

b) To bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode  

c) To bestyrelsessuppleanter 

d) En revisor 

e) En revisorsuppleant   

6. Eventuelt 

 
Ad. 1 
Jens Christian Madsen (Kommunikationsmedarbejder i Aftenskolernes Samråd) blev valgt som referent. 

Rune Riismøller (KulturMix) blev valgt som dirigent. 

Rune konstaterede at Årsmødet var rettidigt indkaldt og mødet gik i gang. 

 
Ad. 2 
Formand Kåre Emtoft (FOF København) fremlagde bestyrelsens beretning med følgende hovedpunkter: 
 

● Da 2021 igen har været et år præget af Corona, har aktivitetsniveauet været lavt især i det første 
halvår, hvor aftenskolerne var underlagt en total nedlukning. 

● I slutningen af 2021 afholdt Samrådet et velbesøgt debatarrangement ifm. KV21, hvor et panel af 
kommunalpolitikere debatterede Folkeoplysningen. Arrangementet har fortsat effekt ift. 
aftenskolernes dialog med politikerne i FOU. 

● Aktiviteter i 2022 bliver: 

○ Indsatser ift. lokaletilskuddet i form af en omfattende VIVO-rapport, hvis konklusioner skal 
bruges aktivt i dialogen med politikerne, PR-arbejde og arrangementer. 

○ 5.4. afholder Samrådet Fremtidsværksted, hvor fremtidsforsker Liselotte Lyngsøe vil gå i 
dybden med de tendenser og muligheder, der er for aftenskoleområdet de kommende år. 

○ I april afholder Samrådet strategimøde omkring yderligere kommunikationsindsatser og 1-2 
yderligere arrangementer/events, som vil sætte fokus på Aftenskoleområdet og række ud 
mod nye målgrupper. 

● Kåre oplyste om forpligtelserne og udfordringer ift. Aftenskole.nu, som Samrådet hvert år betaler 
10.000 kr. til, men hvor udbyttet er uklart. 

● Kåre oplyste, at der i FOU pt. er en diskussion omkring, hvordan især mindre aftenskoler opfylder 
kravet om at have alle kurser tilgængelige online. 



● Kåre oplyste om Samrådets yderligere forpligtelser over for kommunen: 

○ Årshjul for 2022 (bliver færdiggjort inden Påske) 

○ Gensidig aftale om aktiviteter 

○ Aftenskolernes Hus (FOF og AOF har nu stiftet en fælles forening) 
○ Min. 1 årligt møde med Kultur- og Fritidsborgmesteren 

 
Beretningen blev enstemmigt godkendt. 
 
Ad. 3 
Kåre fremlagde regnskab og budget. 

Pga. det lave aktivitetsniveau er årets resultat for 2021: 239.523 kr., hvilket betyder, at Samrådets 
egenkapital nu er 568.412 kr. 

I budgettet for 2022 er der lagt udgifter ind for 730.000 kr. til bl.a. at dække nævnte VIVO-rapport samt 
årets arrangementer mv. 

Regnskab og budget blev enstemmigt godkendt. 

 
Ad. 4 
Der var ingen indkomne forslag 
 
Ad. 5 

1. Valg af formand: Formanden var ikke på valg i år 
○ - 

2. To bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode  
○ Kirsten Kaas var på valg og blev genvalgt 
○ Hanne Lind-Hansen var på valg og blev genvalgt 
○ Rune Riismøller blev valgt (erstatter Jean Becker, der ikke genopstillede) 

3. To bestyrelsessuppleanter 
○ 1. suppleant: Gitte Pedersen (APA) 
○ 2. suppleant: Louise Jægersborg (APA) 

4. En revisor 
○ Henrik Bo Hansen (IOF) blev genvalgt  

5. En revisorsuppleant 
○ Louise Birkegaard Madsen (Studieskolen) 

 
Ad. 6 
Kåre oplyste, at han havde inkluderet et USB-stik med reklamefilmen “Frirummet” om Aftenskolernes 
arbejder i en tidskapsel under den kommende svømmehal på Papirøen 

Rune oplyste, at bestyrelsen ønskede at etablere arbejdsgrupper uden for bestyrelsen ifm. arrangementet 
o.a. 

 
 
 
 
31/3-2022          31/3-2022 

Rune Riismøller  Jens Christian Madsen 
Dirigent  Referent 
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