
Referat af bestyrelsesmøde i Aftenskolernes Samråd København

d. 19/5-2022 kl. 9.30-11.00

Til stede: Kåre Emtoft, Astrid Buch Hansen, Maria Christiansen, Jens Christian Madsen, Kirsten Kaas (Teams),
Hanne Lind-Hansen, Gitte Petersen
Afbud: Rune Riismøller, Louise Jægersborg
Referent: Jens Christian Madsen

1. Velkommen til nye i bestyrelsen

● Der blev budt velkommen til bestyrelsens to nye medlemmer i bestyrelsen Gitte Petersen

(APA) og suppleant Louise Jægersborg (APA)

2. Konstituering

● Kåre Emtoft: Formand

● Maria Christiansen: Næstformand

● Astrid Buch Hansen: Sekretær

● Kirsten Kaas: Kasserer

● Louise Birkegaard Madsen: Revisorsuppleant

3. Økonomi

● Aftenskolernes Samråd i København har godt 600.000 kr. i opsparet kapital, som skal bruges

på aktiviteter (se pkt. 5) i indeværende budgetår (2022 til primo 2023), administration af

Samrådet samt drift af Aftenskole.nu (20.000 kr. om året)

● Det årlige tilskud fra forvaltningen er pt. 320.000 kr.

4. Strategiseminar for FOU i København

● Kåre oplyste, at der indkaldes til formøde med den nye formand for FOU, hvor der bliver

mulighed for at fortælle mere om aftenskolerne. Kåre indkalder.

● Samrådets hovedpunkter til seminaret:

i. Gennemgang af dokument med prioriteter for Aftenskolerne

ii. Præsentation af aftenskolernes problematikker over for forvaltningen

5. Strategidag for Samrådets bestyrelse inden sommerferien evt. kombineret med et

sommerarrangement

● Som nævnt under pkt. 3 er der en række aktiviteter i støbeskeen:

i. Udarbejdelse af VIVO-rapport om bl.a. aftenskolernes lokalesituation

ii. Større events der gør opmærksom på aftenskolerne over for politikere, borgere og

andre interessenter, fx:

● Aftenskolernes dag - en 1-dags festival, som skal vise bredden og dybden i

aftenskolernes arbejde

● Lokale tiltag, hvor mindre aftenskoler i lokalområderne får en “manual” til

at kunne skabe fælles lokale aktiviteter

● Arbejdet starter mandag 20. juni 8-14 på Kofoed Skole til strategidag for bestyrelsen og

FOU-kredsen. Jens indkalder.

● Strategimødet struktureres og faciliteres af arbejdsgruppen bestående af Kåre, Maria, Jens

og Astrid. Jens indkalder til første møde i arbejdsgruppen.

6. Møderække for 2022



● Bestyrelsesmøde: Torsdag 18.8. / 9:30-11:00

● Bestyrelsesmøde: Torsdag 15.9. / 9:30-11:00

● Bestyrelsesmøde: Tirsdag 11.10. / 9:30-11:00

● Bestyrelsesmøde: Fredag 18.11. / 13-22:00 (JULEFROKOST)

● Jens sender kalenderinvitationer ud

7. Evt.

● n/a


