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08.04.2021 kl. 19.00 – 21.00  

Zoom: https://zoom.us/j/98673520257?pwd=Um5kZU15UmRjYkpIMVFpV3E2eHpGUT09   

Dagsorden:  

1. Velkomst og præsentation af bestyrelsen (JBN) 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde den 11. marts 2021 (JBN) 

3. Evaluering af KAPT’s ordinære generalforsamling 2021 (JBN) 

4. Podio (JHZ) 

5. Kurserne efterår 2021 (JBN) 

6. Kursuspriser (DO) 

7. PEA-dokumentation (JHZ) 

8. Debatskabende aktiviteter (JBN) 

9. Hjemmesiden Kapt.dk (JHZ) 

10. Næste møde 

11. Eventuelt 

  

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

sen (bestyrelsesmedlem), Dan Olvhøj (kasserer), Kim Støvring (bestyrelsesmedlem) og Line Bis-

gaard (suppleant). 

Afbud: Maja Toft (suppleant) 

1. Velkomst og præsentation af bestyrelsen (JBN) 

Sagsfremstilling: To nye suppleanter er på den ordinære generalforsamling blevet valgt, så vi giver 
en præsentation af os selv for suppleanterne. Vi fortæller også hvilke ansvarsopgaver vi hver har.   

Kommentarer: 

Janne byder velkommen til Line som er den nye suppleant i KAPT’s bestyrelse. Den anden nye sup-

pleant Maja har sendt afbud. Janne tilføjer at hun har ansvaret for kommunikation med Køben-

havns kommune omkring aftenskolen og med Erhvervsstyrelsen sammen med Dan. Hun er desu-

den ansvarlig for begge tegnsprogskurserne og malekurset plus kurset i bevidsthed om sprogbrug, 

men de to sidstnævnte kurser håber hun kan uddeles til andre i bestyrelsen. Måske er supplean-

terne interesseret i at overtage tjanserne? Janne står også for debataftenen om audisme.  

https://zoom.us/j/98673520257?pwd=Um5kZU15UmRjYkpIMVFpV3E2eHpGUT09
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Jette forklarer at hun er supporter, all round og blæksprutte for bestyrelsen. Hun er desuden an-

svarlig for kommunikation og hjemmesiden. Hun står også for yoga-kurset og debataftenen om 

demokrati.  

Ditte forklarer at hun er ansvarlig for foreningsportalen som kommunen står for. Hun var på bar 

bund, så det har taget lidt ekstra tid. Hun er desuden ansvarlig for madlavningskurset og julepynt-

kurset. Hun står også for indhentning af børneattester selv om vi ikke får brug for det, da vi ikke 

tilbyder kurser under 18 år. KAPTs offentlige adresse er hos Ditte.  

Så kommer turen til Dan som forklarer at han er kasserer og kontaktperson ifm. DOF (Dansk Oplys-

ningsforbund). KAPT er medlem af DOF. De har en masse gode tilbud, og man kan altid få hjælp fra 

dem. Dan er ansvarlig for to guideture: København rundt og døvehistorisk cykeltur, og for debataf-

tenen om organdonation som finder sted samme uge som international organdonationsdag. Han 

styrer pengekassen.  

Allersidst præsenterer Kim sig og forklarer at han er bestyrelsesmedlem, og er ansvarlig for det IT-

tekniske. Han er desuden ansvarlig for video- og fotokurserne. Han står også for medier, især redi-

gering af videoer til hjemmesiden.  

2. Godkendelse af referat fra sidste møde den 11. marts 2021 (JBN) 

Referatet blev udsendt på Podio d. 14. marts 2021 og er lagt på filbiblioteket. Hvis man har spørgs-
mål til opfølgning, kan man komme med dem under dette punkt.  
 
Bilag 1: 

• Referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

Kommentarer:  

- Kim bemærker et sted i referatet at der står microsoft ifm projektstyring, men da det er ikke kor-

rekt, beder han om at det bliver fjernet fra referatet.   

- Janne spørger ind til de steder hvor Dan har skrevet ”ved ikke.”. Dan indvilliger i at rette dem. 

Janne bemærker desuden at der i referatet skal stå ”referat” i stedet for ”dagsorden”. 

3. Evaluering af KAPT’s ordinære generalforsamling 2021 (JBN) 

Sagsfremstilling: KAPT’s ordinære generalforsamling var afviklet den 23. marts 2021. Vi laver en 
evaluering.  
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Kommentarer:  

- Line fortæller at nogle folk synes at der var for meget rysten på skærmen, og at dirigenten vrøv-

lede lidt for meget.  

- Jette synes at dirigenten gjorde det godt.  

- Janne siger at vi var godt klar over at der var for meget rysten men vi kunne ikke redde det den 

aften, da folk sad ved samme bord som tv-skærmen stod på.  

- Dan mener også at dirigenten gjorde det godt ved at være sjov for at slå tiden ihjel. 

- Ditte bemærker at Adalsteinn gjorde det virkelig så godt, især afstemningerne som forløb helt 

fantastisk.  

- Jette tilføjer at vi ikke behøver at forsvare os, og at det er godt at Line fortæller hvad hun havde 

hørt fra andre.  

- Janne synes at det er værd at overveje at næste generalforsamling (næste år) foregår på Zoom, 

da generalforsamlingen med sandsynlighed varer max. 30 min – 1 time.  

- Dan tilslutter sig og tilføjer at pandemien varer måske så længe ude i fremtiden. 

4. Podio (JHZ) 

Sagsfremstilling: Der kan max. være 6 brugere på Podio, og vi er 7 inkl. de to suppleanter. Hvis vi 
ønsker alle de 7 med, så skal vi tegne et abonnement hos Podio, hvilket betyder at det koster 
penge. Vi har jo ingen penge i kassen. 
 
Kommentering/beslutning:   
- Jette forklarer at hun var nødt til at sætte Maja af fra Podio, da Line ikke kunne komme med på 
Podio på grund af det max. tilladte antal brugere. Flere i bestyrelsen har givet udtryk for at Podio 
fungerer og er et godt værktøj og tager imod Jettes tilbud om at give et kursus i Podio. Men da vi 
lige nu knokler med kurserne og hjemmesiden, har kurset i Podio ikke højeste prioritet. Janne og 
Jette foreslår at vi beholder Podio indtil videre.  
- Dan spørger om det ikke koster ca. 50 kr. per person ud over de første 6 brugere?  
- Jette svarer at hun ikke kender priserne, men vil gerne undersøge det.  
- Line foreslår at vi opretter en fælles bruger for begge suppleanter med en mailadresse.  
- Vi bliver enige om at vi gør det, og at det er en midlertidig løsning indtil vi har penge i kassen. 
Måske finder vi en anden løsning senere. Lige nu handler det bare om denne sæson.  
 
- Kim mener at vi er nødt til at drøfte om vi vil bruge Podio. Han synes at Podio har nogle svaghe-
der, og at det somme tider er svært at finde en gammel post. Men det afhænger naturligvis af 
hvad vi skal bruge det til.  
- Dan tilslutter sig Kims tanker, da han savner kategorisering, og han synes også at det er svært at 
finde bestemte filer.  
- Kim mener at det ville være smart med projektstyring, for så kan vi danne os et overblik over hele 
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virksomheden. Han bemærker dog at Podio er ideelt hvis der kun er tale om intern kommunika-
tion, men hvis vi ønsker et sted hvor der er filer gemt, så mener han at vi bør finde en anden plat-
form. Man kan vist ikke finde en platform som opfylder alle krav/ønsker.  
- Jette bemærker at der er så mange muligheder i Podio, men det vigtigste er at hele bestyrelsen 
skal kunne følge med. Jette vil gerne gennemgå Podio med nogle af os. Man kan faktisk supplere 
flere nye kategorier hvis man lyster.  
- Ditte stemmer for at få undervisning i Podio.  
- Kim tilslutter sig Jettes tanker, da han også mener at det forløber fint i Podio, men problemet er 
bare projektstyring som ikke kan ske på Podio. Det ville medføre større udgifter, og det ville kræve 
engelskkundskaber.  
- Dan udtrykker at han ikke har problemer med engelsk inden for IT. 
- Janne mener at have hørt om en platform der hedder Gantt som kan suppleres i Podio. Hun er 
ikke så begejstret for engelsk.  
- Kim tilføjer endvidere at man kan bruge KanBan som forbinder sig med Gantt. KanBan er en slags 
post-it-sedler. Det er vigtigt at bestyrelsen får undervisning i det hvis det bliver til noget. 
- Jette synes at vi bør holde fast ved dansk, da det ikke er sikkert at den næste nye bestyrelse kan 
engelsk.  
- Vi bliver enige om at vi holder fast ved dansk.  

5. Kurserne efterår 2021 (JBN) 

Sagsfremstilling: Er alle kurserne på plads?  
 
Bilag 2: 

• Årshjulet. 
 
Kommentering/beslutning:   
- Janne fortæller at hun har 2 kurser på backup: kursus i at lave bæredygtige ting (tovholder: Lea 
Hyldstrup) og kursus i at lave skulpturer (underviser: Gertrud Magnusson). Jette foreslår at vi ven-
ter med disse kurser til foråret. Janne foreslår at vi kan bruge Lea eller/og Gertrud hvis et eller 
flere af kurserne aflyses.  
- Dan bemærker at vi med Bos kursus i bevidsthed om sprogbrug er oppe på 140 timer som er det 
antal vi får tilskud til. Gør opmærksom på at underviseren skal have en uges varsel for aflysning så 
vi slipper for at udbetale løn til underviseren.  
- Kim fortæller at kurserne i fotografering og videoredigering er på plads, men han mangler at få 
teaservideoer og kursusbeskrivelser fra Jens Luckenbach.  
- Vi bliver enige om at hvert kursus har 4 ugers frist, da det ikke er sikkert at alle kurserne gennem-
føres pga. coronapandemien eller for få tilmeldte. Vi skal nå at aflyse eller ændre kurserne. Jette 
beder hver ansvarlig om at være ansvarlig for deadline for hvert kursus. 
- Kim spørger om det kun foto- og videokurserne som mangler video? Jette svarer at resten af kur-
serne er lavet. Der mangler dog tekster til de to tegnsprogskurser.  
- Dan giver udtryk for at han er bekymret for tegnsprogskurserne, hvordan kan vi gøre reklame for 
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kurserne? Ditte foreslår at vi beder alle medlemmerne som følger KAPT’s medlemsside, om at dele 
opslaget. Jette spørger Kim om han ved noget om hvordan man gør det på Facebook. Kim svarer at 
Facebook er en god ting (man kan vælge ’boost’). Vi kunne bruge værdikuponen som vi har fået fra 
One.com til brug af Google Add. Kim undersøger det, og det haster lidt.  
- Kim foreslår ellers at vi bruger Facebook, Instagram, Youtube, osv. Jo flere kanaler/segmenter, jo 
flere ser dem.  
- Janne spørger ind til undertekstning af alle videoerne, og Kim svarer at han laver undertekstning 
til dem alle. 
- Jette ønsker nogle billeder til Instagram.  

6. Kursuspriser (DO) 

Sagsfremstilling: DO har forsøgt at tilpasse kursuspriserne uden at "dumpe" prisene (hvilken er ikke 
så smart) - samt forsøge at ramme rimelige kursuspriser. Hvad er en rimelig kursuspris for det en-
kelte kursus? Derfor har DO lavet en oversigt over de priser, som de enkelte kurser bør koste. Tilsy-
neladende har de tidligere kursusprisoversigt skabt uoverskuelige / for dyrt / deltagere kommer ikke 
o.s.v. 
Den vedlagte liste over kursuspriser III indeholder 3 forslag, og den enkelte ansvarlige har mulighed 
at komme med sit forslag til hvad "sit" kursus bør koste, måske sammenlignet med markedspriserne 
hos f.eks. AOF og FOF. Til sammenligning med andre aftenskoler skal vi også lige huske at andre 
aftenskoler jo har andre udgifter som vi ikke har, såsom husleje, personaleudgifter m.m. Det er Dans 
håb at vi når frem til en enighed omkring priserne på mødet. 

 

Bilag 3: 

• DO’s forslag til priser for kurserne. 
 

Kommentering/beslutning:  

- Ditte synes at prisen for julepyntkurset er lidt for høj.  

- Dan svarer at han har talt med DOF, og de sagde at det er fornuftigt at holde priserne lidt høje. 

Hvis vi senere indså at priserne var for lave, så lavede vi en prisstigning, og medlemmerne/delta-

gerne ville reagere på det.   

- Janne bemærker at udgifter til materialer og madråvarer holdes adskilt. Det er ikke inkluderet i 

kursuspriserne. Underviseren opkræver selv for udgifterne internt med deltagere. 

- Jette mener at man ikke kan sammenligne julepyntkurset med tegnsprogskurserne. Psykologisk 

set.  

 

Følgende er hvad vi bliver enige om:  

Tegnsprogskurserne: 1.200 kr. for 24 timers undervisning 

Kurset i bevidsthed om sprogbrug: 300 kr. for 6 timers undervisning 
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Julepyntkurset: 700 kr. for 12 timers undervisning 

Malekurset: 900 kr. for 18 timers undervisning 

Madlavningskurset: 900 kr. for 17,5 timers undervisning 

Yoga-kurset: 750 kr. for 15 timers undervisning  

Foto-kurset: 575 kr. for 10 timers undervisning 

Video-kurset: 575 kr. for 10 timers undervisning 

Guideture: 295 kr. pr. tur 

  

Janne har ikke skaffet guide til svampeturen. Vi venter med denne tur til efter sommeren.   

 
Mødet sluttede kl. 21.10, og vi bliver enige om at vi fortsætter med mødet mandag den 12. april 
kl. 19 – 21. 

7. PEA-dokumentation (JHZ) 

Sagsfremstilling: Hvordan sender deltagere deres dokumentation for at de er pensionister osv. Og 
hvordan opbevarer vi dokumentationerne? Skal kommunen have dokumentationerne for at vi får 
refusion fra dem?  
 
Kommentering/beslutning:   
-Dan har taget kontakt til DOF, og der blev sagt at der er forskel fra kommune til kommune. Det 
bedste vi kan gøre, er at tage kontakt til Københavns kommune. Janne gør det. DOF sagde desu-
den at det er normalt at skolelederen har ansvaret for opbevaring af følsomme personoplysninger. 
Hvis der ingen skoleleder er, så er det oftest kassereren som har ansvaret.  
- Vi bliver enige om at Dan står for opbevaring.  
- Ditte foreslår at vi køber en usb med mulighed for kryptering. Vi bliver enige om at både Dan og 
Janne har koden til usb’en i tilfælde af at Dan forsvinder (☺).  
- Janne mener at der er forskellige typer for følsomme personoplysninger, og foreslår at vi kontak-
ter Anne Vikkelsø. Jette gør det. 
- Dan orienterer om at der ifm. PEA er rabat på 6 kr. per deltager per lektion.   

8. Debatskabende aktiviteter (JBN) 

Sagsfremstilling: Er alle aktiviteterne på plads? Vi skal også drøfte hvordan vi booker lokaler i 1866 
til debataftener. JBN har et spørgsmål om hvordan man regner 10 procent ud af tilskuddet? Hvor-
dan ved vi hvor mange gange vi skal afholde debatskabende aktiviteter?  
 

Kommentering/beslutning: 

- Jette foreslår at hendes emne for debataftenen ændres til ”Ytringsfrihed” i stedet for demokrati. 

Vi godkender ændringen.  
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- Dans debataften er fastlagt.   

- Jannes debataften er ikke fastlagt endnu. 

- Mht. Dittes debataften om dilemmaer afventer hun stadig at høre fra de personer som hun gerne 

vil involvere i debatten.  

- Vi bliver enige om at alle debataftenerne starter kl. 18 og slutter kl. 20, og godtager at Dans de-

bataften foregår på en fredag hvorimod alle de andre debataftener foregår på en torsdag.   

- Ditte sørger for kommunikationen med Døveforeningen af 1866 hvad booking af lokale og rengø-

ring angår.  

- Janne spørger ind til hvad der menes med 10 procent som skal gå til debatskabende aktiviteter. 

Janne har tjekket på nettet, og der står ”Den enkelte aftenskole skal afsætte 10 % af den afsatte 

tilskudsramme til debatskabende aktiviteter.”. Da vi får omkring 34.000 kr. fra kommunen, må det 

betyde at vi skal betale ca. 3.400 kr. for vores debatskabende aktiviteter. Janne vil skrive til kom-

munen og bede om retningslinjer for at bruge de 10 procent.  

9. Hjemmesiden Kapt.dk (JHZ) 

Sagsfremstilling: Her er en liste over hvad der mangler på hjemmeside.  
- Videoer til hjemmesiden (inkl. velkomstvideo) 
- Billeder af alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
- Oprettelse af samtlige kurser m.v. i Nemtilmeld 
- Forbindelse til domænet 
- Funktionel mailadresse (info@kapt.dk) 
  
Kommentering/beslutning: 
- Jette savner en forbindelse mellem domænet og hjemmesiden. Kim og Janne undersøger sam-
men.  
- Jette og Janne sørger for en manus til velkomstvideoen, og Kim redigerer videoen sammen.  
- Hele bestyrelsen bedes sende et portrætbillede af sig selv til Dan - deadline er fredag den 23. 
april. Han konverterer dem til sort/hvid. 
- Mht. Nemtilmeld så hjælper Dan og Jette hinanden for at gøre det hele færdigt.   
- Der er enighed om at den funktionelle adresse er info@kapt.dk. 

10.  Skoleleder (DO) 

Dette punkt blev tilføjet under mødet.  
 
Kommentering/beslutning:  

mailto:info@kapt.dk
mailto:info@kapt.dk
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Dan fortæller at vi ikke kan give en samlet løn til skolelederen. Jette og Janne tager kontakt til den 
foreslåede skoleleder. Hvis han takker nej, så tager vi det op til næste møde. Et jobopslag kunne 
overvejes.  

11.  Næste møde 

Sagsfremstilling: Vi finder en dato for næste møde.  
 
Beslutning:  
Vi mødes næste gang den 30. april kl. 19 til lancering af hjemmesiden på Zoom. 
Næste bestyrelsesmøde er den 10. maj kl. 19 -21 på Zoom.  

12.  Eventuelt  

Kim foreslår et møde mellem Jette, Kim og Janne hvor vi kan lave et udkast til en formidlingsstra-
tegi.  
 
Ditte efterlyser referatet fra generalforsamlingen. Janne har fået det fra Anne Hvid. Referatet skal 
sendes til dirigenten, derefter til kommentering i bestyrelsen. 
 
 
 
For referat 
 
Janne Boye Niemelä 
Den 12. april 2021 
 


