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Dagsorden og referat   

08.01.2021 kl.16.00-19.00  

Zoom: https://zoom.us/j/3237979965 

Dagsorden:  

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 14. oktober 2020 (JBN) 

2. Godkendelse som aftenskole og af tilskudsbevilling (JBN) 

3. DoCAS (JZ) 

4. Foreningsportalen (JZ) 

5. Organisering af kurser, foredrag og debatskabende aktiviteter (JBN) 

6. Markedsføring (JZ) 

7. Årsregnskab 2020 (DO) 

8. Medlemskab af KAPT (JBN) 

9. Næste generalforsamling (JBN) 

10. Næste møde 

11. Eventuelt 

  

Deltagere: Janne Boye Niemelä JBN (formand), Jette H. Zehntner JHZ (næstformand), Ditte Gaarde 

Zohnesen DGZ (bestyrelsesmedlem), Dan Olvhøj DO (bestyrelsesmedlem), Kim Støvring KS (besty-

relsesmedlem), Adalsteinn Sæmundsson AS (suppleant) og Line Bisgaard LB (revisor).  

Afbud: Ingen 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 14. oktober 2020 (JBN) 

Referatet blev udsendt på Podio d. 20. oktober 2020 og er lagt på filbiblioteket. Hvis man har 
spørgsmål til opfølgning, kan man komme med dem under dette punkt.  
 
Bilag 1: 

• Referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

Kommentarer:  

- Referatet blev godkendt. 

- Det blev også præciseret, at julearrangementet nu er aftalt med Line Hedegaard. 

https://zoom.us/j/3237979965
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2. Godkendelse som aftenskole og af tilskudsbevilling (JBN) 

Sagsfremstilling: Det var glædeligt at høre at Københavns kommune på deres folkeoplysningsud-
valgsmøde den 15. december har godkendt KAPT som aftenskole. Desuden er vores ansøgning om 
tilskud på 34.222,05 kr. bevilget. Vi får i første omgang et foreløbigt tilskudstilsagn for 2021 på 
15.000 kr., fordelt således:  
 

62102 KAPT – Københavns Aftenskole på Tegnsprog 

Tilskud til lærer- og lederløn  13.500 kr.  

Tilskud til debatskabende aktivi-

teter  

1.500 kr.  

 
Den resterende del af tilskuddet i 2021 på 19.222,05 kr. vil blive udbetalt i rater når der er aflagt 
regnskab for forbruget af ovenstående tilskudsmidler. KAPT – Københavns Aftenskole på Tegn-
sprog har fået tildelt foreningsnummeret 62102. 
 
Beslutningsprotokol for udvalgets møde kan findes her: 
https://www.kk.dk/node/14167/15122020/edoc-agenda/0109bef2-94aa-4e77-9c7f-
075ac43145db/446ab7d3-56f5-4c05-8772-432eb49e4e73.  
 
Bilag 2+3+4: 

• Godkendelsesbrev fra Københavns kommune. 

• Forretningscirkulære – Ydelse af tilskud.  

• Regnskabsinstruks – aftenskoler – under 500.000 kr.  

Indstilling: Bestyrelsen bedes tage godkendelsen til efterretning og evt. tænke over hvem der vil 

lave en nyhedsvideo på Facebook. 

Kommentarer:  

Vi er godkendt som aftenskole og skal sende mail retur inden 10. januar, hvor vi accepterer vil-
kårene. 

- Bilag 5 skal underskrives. DO sørger for underskrift og sender et scan til Janne efterføl-

gende, sådan at hun kan sende det til bevillingsgiver. 

- Bilag 4 der handler om afrapportering haster ikke før til slut. 

- Der skal laves en video til vores FB-gruppe om godkendelsen. DGZ og AS meldte sig til at 

ordne dette. 

https://www.kk.dk/node/14167/15122020/edoc-agenda/0109bef2-94aa-4e77-9c7f-075ac43145db/446ab7d3-56f5-4c05-8772-432eb49e4e73
https://www.kk.dk/node/14167/15122020/edoc-agenda/0109bef2-94aa-4e77-9c7f-075ac43145db/446ab7d3-56f5-4c05-8772-432eb49e4e73
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- Der blev talt om retningslinjer for opslags jfr. tidligere aftale om ensartethed, men der var 

enighed om at tilsidesætte dette denne gang, da opslaget skal ud hurtigst muligt. 

 

3. DoCAS (JZ) 

Sagsfremstilling: Tilskuddet udbetales i rater gennem DoCAS, når foreningens tegningsberettigede 
har accepteret tilskudsbetingelserne på e-mail til aftenskole@kk.dk senest d. 10. januar 2021. For-
eningens tilskud vil kunne findes i DoCASweb under ”Find bevilling”, hvor vi også kan finde en 
oversigt over årets rater. 
Brugernavn: 62102.JANNE 
Kodeord: Docas1 
 
Der foreligger også en godkendelse af brugeraftale vedr. brug af DoCAS. Brugeraftalen returneres 
underskrevet sammen med godkendelsen af tilskudsbetingelserne til aftenskole@kk.dk  
 
Kultur- og Fritidsforvaltningen sørger for alle nye aftenskolers lønudbetalinger de første 2 år gen-
nem Dansk Oplysnings Forbund (DOF). Vi skal selv sørge for hurtigst muligt at få sendt foreningens 
bankoplysninger til Jytte Andersen fra DOF-løn (ja@danskoplysning.dk, 65 48 32 31), så hun kan 
sende PBS-aftale til os. Vi skal huske at meddele kommunen vores CVR-nummer. 
 
Bilag 5: 

• Brev om godkendelse af brugeraftale vedr. brug af DoCAS. 

Indstilling: Rådet bedes tage oplysningerne til efterretning og overveje hvem der vil være ansvarlig 

for DoCAS. 

 

Kommentarer/beslutning: 

JHZ gennemgik DoCAS, som er den registreringsportal der benyttes i aftenskoleregi. 
- Det er en ramme, der skal fodres med en masse data omkring kurser, undervisere og kursi-

ster. Der ligger et pænt stykke arbejde i portalen som udgangspunkt og JHZ foreslog at der 

var to om tjansen til en start, da det ellers kan virke overvældende. 

 
- Der blev stillet forslag om at de enkelte ansvarlige selv tastede ind løbende men hvem har 

så ansvaret, hvis det bliver noget rod? 

 
- Det blev foreslået at vi finder en skoleleder snarest, som i første omgang virker frivilligt for 

siden gradvist at modtage løn når kurserne starter og i de kommende sæsoner. Henrik 

mailto:aftenskole@kk.dk
mailto:aftenskole@kk.dk
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Hougaard blev foreslået, idet han har god administrativ erfaring og kan med alle. JHZ kon-

takter Henrik Hougaard om dette. DO vil godt arbejde sammen med HOU i opstarten hvis 

der er behov. 

4. Foreningsportalen (JZ) 

Sagsfremstilling: Vi får adgang til en portal som hedder Foreningsportalen. Vi vil få tilsendt en 
særskilt mail til brug for aktivering af kodeord til Foreningsportalen, hvor der kan søges ledige faci-
liteter og indberettes foreningsoplysninger. Vi er i Foreningsportalen tildelt foreningsnummer 
28096, som skal anvendes ved henvendelser. Ansøgning om ledige tider skal på Foreningsportalen. 
Alle spørgsmål vedr. booking af lokaler rettes til book@kff.kk.dk. Læs mere om Foreningsportalen 
og hvordan du bruger den her: https://foreningsportalen.kk.brnd.com/. 
 
Indstilling: Bestyrelsen bedes tage oplysningerne til efterretning og overveje hvem der vil være an-
svarlig for Foreningsportalen.  
 
Kommentarer/beslutning:  
Det blev besluttet at DGZ tager ansvaret for foreningsportalen med JHZ som support. 

5. Organisering af kurser, foredrag og debatskabende aktiviteter (JBN) 

Sagsfremstilling: Vi skal snart i gang med at organisere kurserne, foredragene og debatskabende 
aktiviteter.  
 
Indstilling: Bestyrelsen bedes tænke over hvordan vi kan organisere alle kurserne og bedes beslutte 
hvilken dato der er deadline for at kurserne er på plads (fx dato, sted, underviser og pris). Bestyrel-
sen bedes desuden overveje hvilke to foredrag og fire debatskabende aktiviteter foreningen skal 
arrangere, og hvem i bestyrelsen der vil påtage sig opgaven/opgaverne.   
 
Kommentarer/beslutning:  
Organiseringen af kurser er på plads i den forstand at vi har søgt om midler til besluttede kurser 
og fået hvad vi søgte. Det er nu den enkelte ansvarlige, der skal arrangere resten. 

- Der skal findes lokaler sammen med DGZ 

- Der skal laves videomateriale med underviserne. KS er ansvarlig for dette. 

Det blev besluttet at vi, grundet Corona, lader det være den enkelte underviser selv, der 
optager, med retningslinjer ift. baggrund og andre tekniske specifikationer fra KS. 

- Frist for at have alt på plads til videregivelse til hjemmesiden er sat til 1. marts 2021. JHZ 

JHZ får alt lagt op så snart det er i hus. Hjemmesiden kan ikke komme videre før dette. 
Der skal også laves enkelte videoer til hjemmesiden.  

mailto:book@kff.kk.dk
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- Der skal købes Premium pakke hos WIX, samt domæne og DNS eksternt sådan at vi kan få 

kapt.dk som adresse. JBN vil godt lægge ud for WIX, KS vil godt lægge ud for domæne og 

DNS. 

- Det blev foreslået at vi også får en tilknyttet mailadresse (info@kapt.dk) så tingene passer 

sammen. Dette undersøger KS. JHZ supporter KS i sagerne. 

- Der blev spurgt ind til hvordan vi undgår sammenfald i kurser og besluttet at se om ikke Po-

dio har en kalenderfunktion der kan bruges til at holde styr på det. JHZ undersøger. 

Debatskabende aktiviteter og foredrag 
- Der er planlagt at skulle afholdes 4 debatskabende aktiviteter og 2 foredrag i den kom-

mende sæson.  

Det er aftalt, at vi hver især tager en tjans med enten det ene eller andet. 
JHZ arrangerer debat om demokrati. 

- Da DO foreslog et foredrag med ham selv som oplægsholder, blev det diskuteret om det er 

smart, at bestyrelsen selv er aktive oplægsholdere mv. Det blev ikke endeligt besluttet. 

6. Markedsføring (JZ) 

Sagsfremstilling: Når alle kurserne er på plads, går vi i gang med at markedsføre kurserne, foredra-
gene og debatskabende aktiviteter på hjemmesiden: https://kapttegnsprog.wixsite.com/kapt og på 
Facebook: https://www.facebook.com/kaptkbh (som JZ for nylig har oprettet).   
 
Indstilling: Bestyrelsen bedes tænke over hvordan foreningen kan markedsføre sig, og over hvem 
der vil være ansvarlig for opdatering på Facebook.   
 
Kommentarer/beslutning:  

Der skal tænkes PR ind i planerne ift. aftenskolen 
- JHZ fortæller, at der er lavet en FB-side (Ikke gruppe) som kan bruges til at reklamere for 

kurser mv. Den gamle gruppe er mere for medlemmer, hvor siden er til ren reklame. 

- JHZ laver en konto på CANVA, samt et par skabeloner, sådan at den enkelte ansvarlige selv 

kan rette dem til ift. det der skal slås op. 

- Der blev foreslået en designmanual, men det kan let blive overkill, da det kræver ressour-

cer, vi ikke har p.t. Det aftaltes at vi laver nogle mere enkle retningslinjer til en start ift. 

baggrund for videoer osv. 

- Som logo benyttes det, der allerede er på hjemmesiden (KAPT med rødt) 

7. Årsregnskab 2020 (DO) 

Sagsfremstilling: Der er lavet årsregnskab for 2020.  
 
Bilag 6: 

mailto:info@kapt.dk
https://kapttegnsprog.wixsite.com/kapt
https://www.facebook.com/kaptkbh
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• Årsregnskab 2020. 
 
Indstilling: Bestyrelsen bedes godkende regnskabet.   
 
Kommentarer/beslutning:   
Der skal lægges årsregnskab ud ifm. generalforsamlingen 

- DO har lagt 100 kr. i konto i efterår 2020 for at undgå underskud. Næste kvartal lægges 
yderligere 100 kr. for at dække kvartal gebyr. 

- Der skal sikres bilag for udlæg og andet. Kan klares med digital kvittering og kopier af po-
steringer. 

- For nuværende er Excell ok at bruge til regnskab. På sigt skal der tænkes i et program – me-

get gerne gratis eller billigt. 

8. Medlemskab af KAPT (JBN) 

Sagsfremstilling: Vi skal i gang med at registrere hvem der er medlem af KAPT. Vi kan bruge KAPT’s 
medlemsgruppe på Facebook: https://www.facebook.com/groups/941620589576701.  
 
Indstilling: Bestyrelsen bedes tænke over hvordan foreningen kan registrere medlemmer og over 
hvem der vil være ansvarlig for opdatering på Facebook.    
 
Kommentarer/beslutning:   
Vi skal have styr på håndtering af medlemskab af KAPT 

- Det blev besluttet at holde fast i ikke at kræve kontingent for medlemskab 

- Der skal indhentes navne og adresser samt mals på medlemmer og disse skal i en database. 

- Der vil være en knap på hjemmesiden, hvor man kan melde sig ind. JHZ tjekker dette ud. 

- Det blev foreslået at bruge den nuværende gruppe som grundlag for medlemshvervning 

9. Næste generalforsamling (JBN) 

Sagsfremstilling: Ifølge foreningens vedtægter skal foreningen afholde ordinær generalforsamling 
inden udgangen af marts. Det kunne overvejes at arrangere det virtuelt (Zoom).   
 
Indstilling: Bestyrelsen bedes tænke over hvordan foreningen kan afholde ordinær generalforsam-
ling og over hvem der vil være ansvarlig for indkaldelse, dagsorden og oprettelse af Zoom.      
 
Kommentarer/beslutning:  
Der skal afholdes GF inden udgangen af marts 2021 iflg. vedtægterne. 
Datoen er besluttet til 23. marts. Kl. 19. 

- Det blev besluttet at gennemføre, Corona eller ej. Det bliver højst sandsynligt via Zoom. 

- Materiale mv. til GF skal ud 6 uger forinden iflg. vedtægterne.  

https://www.facebook.com/groups/941620589576701
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- Der indkaldes til GF via FB og mail. 

- Der kan oprettes en ikke-bindende tilmelding på FB. 

- JBN sørger for tingene ift. GF. 

10. Næste møde 

Sagsfremstilling: Vi finder en dato for næste møde.  
 
Beslutning:  
Næste møde i bestyrelsen er 1. februar kl 19. via Zoom. 

11. Eventuelt  

 
 
 


