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08.06 .2021 kl. 19.00 – 21.00  

Fysisk møde – Caféen Skjolds Plads – Skjolds Plads 2, 2200 København N.   

Dagsorden:  

1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 5. maj 2021 (JHZ) 
2. Kommunikation generelt (JHZ) 
3. Mediestrategi (JHZ) 
4. Kursus med handicaptillæg (DO) 
5. Status på tilmeldinger (DO) 
6. Status på lokaler (DGZ) 
7. Ansættelse af skoleleder og fastsættelse af timetal i ansættelsesaftale. (DO) 
8. Håndtering af tillægsydelser til kurser (DGZ) 
9. Julepyntkurset (DGZ) 
10. Bestyrelsesarbejdet - hvordan passer vi på hinanden og aflastes? (JHZ) 
11. Eventuelt 
12. Næste møde 

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

Zohnesen DGZ (bestyrelsesmedlem), Dan Olvhøj DO (kasserer) og Line Bisgaard LB (suppleant) 

Ikke til stede: Kim Støvring KS (bestyrelsesmedlem) og Maja Toft MT (suppleant) 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 5. maj2021 (JHZ) 

Referatet blev udsendt på Podio d. 29. maj 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:  

Referat fra sidste bestyrelsesmøde er godkendt. 

2. Kommunikation generelt (JHZ) 

Sagsfremstilling: En kort snak om generel kommunikation med kursister og undervisere.    

Kommentarer:  

Opfordring til at svare vores kursister pænt og med ”kære” til at starte med. Man bør svare mere 

https://podio.com/kapt-bestyrelse/bestyrelse/apps/moder/items/13#_Toc71738071
https://podio.com/kapt-bestyrelse/bestyrelse/apps/moder/items/13#_Toc71738072
https://podio.com/kapt-bestyrelse/bestyrelse/apps/moder/items/13#_Toc71738073
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korrekt, bl.a. i form af ”Jeg svarer så hurtigt som muligt” i stedet for ”Du får svar i løbet af….”. Kur-
sisterne er vores kunder. Evt. frustrationer bør deles internt med bestyrelsen, ikke udtrykkes på 
mail til vores kursister. Man bør forholde sig neutralt og svare høfligt, selvom man evt. kender kur-
sisten privat.  
Enighed om at info@kapt.dk opprioriteres. I vores foreningsportal skal vores oplysninger opdate-
res med info@kapt.dk i stedet for gmail-adressen. 

3. Mediestrategi (JHZ) 

Sagsfremstilling: Hvor er vi og hvor er vi på vej hen ift. promovering m.v.  
 
Kommentar/beslutning:   
Der er lavet flere Facebook-opslag som reklame og til deling. Enighed om at vi gerne vil reklamere 
vores tegnsprogskurser noget mere og at vores SEO skal være højere på Google-søgemaskinen.  
Der ønskes om hjælp til at gå videre således Google fremhæver vores tegnsprogskurser via Google 
Ads. Overvejelse om at vælge betalingsløsning, så vores tegnsprogskurser bliver mere synlige og 
der kommer flere tilmeldinger til kurserne. Ros til Facebook-opslagenes layout. 
Formanden kontakter bestyrelsesmedlemmet, der ikke er til stede, vedr. det videre arbejde med 
Google Ads og andet, der mangler at blive udført. Det nævnes at Jette ikke kan stå for det hele 
med vores mediestrategi. 

4. Kursus med handicaptillæg (DO) 

Jette og Janne er informeret omkring mailkorrespondance mellem mig (DO) og en Kirsten Strand-

bygaard Knudsen, DOF. I min optik er det forkert, at KAPT er godkendt til udelukkende almene kur-

sus. 

Kommentar/beslutning:   
Uenighed med KK. DOF støtter os i at vi bør have handicaptillæg til vores kurser, idet undervisning 

med tegnsprog tager længere tid. Vi vil ansøge om handicapundervisning til vores kurser i 2022. 

Alle bestyrelsesmedlemmer opfordres til at skrive gode argumenter ned om, hvorfor vi bør have 

handicaptillæg til vores kurser. Disse kan medtages til møde med DOF. DO skriver ud om hvornår 

der er møde med DOF, så evt. andre bestyrelsesmedlemmer kan deltage. 

5. Status på tilmeldinger mv. (DO) 

I skrivende stund (8.juni2021) er der realistisk at 3 hold – kurser kan blive gennemført. 
Yoga kursus = fuldtegnet (12) + 1 på venteliste 
Madlavning = 7 tilmeldte 
Bevidsthed om brug af dansk tegnsprog = fuldtegnet (15) 
 
Nedenstående kurser som bliver måske ikke gennemført pga. få tilmeldinger: 

Kursus / event Antal tilmeldte Max. Tilmeldinger 

Dansk tegnsprog for begyndere  2 12 

mailto:info@kapt.dk
mailto:info@kapt.dk
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Dansk tegnsprog for let øvede 1 12 

Maling med fingre 2 15 

Døvehistorie på cykel 1 12 

Absalons vold 4 12 

Lær at lave spændende julepynt 0 20 

Debatskabende aften 

Organdonation (gratis) 2 60 

Ytringsfrihed (gratis) 2 60 

 
Under Overvejelsen: under Event (guide) bør der overvejes at nedsætte max.antal tilmeldinger til 
8, når der er 7 deltagere er der overskud i regnskabet i de nævnte guide. Denne som følge af døve 
er en minoritetsgruppe 
 
Kommentar/beslutning:   
Kursus om brug af dansk tegnsprog skal opjusteres op til 20 deltagere. 
Debatskabende aftner opjusteres til 100. 
Enighed om at JHZ sætter max. pladsantal til kurser på hjemmesiden, således kursister har en for-
nemmelse for, hvor stort et kursushold er. 
DO indsamler kursisters kommentarer fra NemTilmeld og indsender dem til undervisere. 
Senest d. 1. juli skal alle holdansvarlige sende undervisernes mailadresse til DO, således DO kan 
oprette løn til underviserne (der er brug for oplysninger fra underviserne).  
Skal et kursus gennemføres, skal der også være overskud. Det vurderes fra gang til gang, når til-
meldingerne er gået ind. Ellers kan vi returnere pengetilskuddet til KK. 

6. Status på lokaler (DGZ) 

Sagsfremstilling: Er lokalerne på plads og hvordan ser det store billede ud? 
 
Kommentar/beslutning:   
Lokaler er på plads til malekurset og madlavning (mangler dog en dato, afventer når resttiderne 
åbnes). Vi har et par lokaler / datoer til overs, måske kan de bruges til undervisningerne i digitalt 
foto og video. Der afventes åbning af resttiderne i foreningsportalen, det vides endnu ikke hvornår 
de åbnes for lokalebooking. Lokaler til kurser i november og december mangler, da resttiderne 
ikke er åbnet endnu. Overvejelse om at låne Caféen Skjolds Plads til kurset ”brug af dansk tegn-
sprog”.  
Der er lokale til kurser i tegnsprog, undtagen november og december (afventer resttiderne). 
Enighed om at 1. suppleant LB hjælper med at lave en oversigt, hvor det tydeliggøres hvilke da-
toer, vi har lokale eller ej. DGZ giver relevante oplysninger, således oversigten kan laves. 
Som plan B er der et tilbud om kursus i arveloven, hvis et andet kursus skulle aflyses. Formanden 
har kontakt til vedkommende. 

7. Ansættelse af skoleleder og fastsættelse af timetal i ansættelsesaftale. 

Ansættelse af skoleleder og fastsættelse af timetal i ansættelsesaftale. 
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På nuværende tidspunkt, hvor der er gået godt med de 3 kurser, og iflg. de kurser’s timetal (3 kur-

ser – 39 lektioner) er der penge til i snit 1.98 t/mdr. svarende til løn = 461,78 kr/mdr. før skat. 

KAPT kan ikke økonomisk set ansætte en skoleleder på de budgetteret timetal på 140 timer. 

Kommentar/beslutning:   

Kasserer har alle formularer til en ansættelseskontrakt, hvis det skulle være aktuelt. Der er virkelig 

brug for aflastning til bestyrelsen, så det skal opprioriteres at en skoleleder kan tage noget af op-

gaverne så snart som muligt. Formanden JBN og bestyrelsesmedlemmet JHZ undersøger om start-

kapitalen på 15.000 kr. fra KK kan bruges til skolelederens aflønning til at starte med i stedet for at 

vente til kurserne bliver gennemført efter sommeren. Bestyrelsesmedlemmerne vil gerne opret-

holde motivationen til at blive i bestyrelsen og vil gerne arbejde med ideudvikling og innovation. 

Enighed om at den kommende skoleleder tilbydes kursus i ASA sammen med kasserer, dog på fri-

villigt basis. JHZ kontakter den kommende skoleleder om kursus. 

8. Håndtering af tillægsydelser til kurser (DGZ) 

 

Kommentar/beslutning:   

Vedr. madlavningskurset: Diskussion om hvordan udgifter til råvarer kan opkræves fra kursisterne, 

når underviseren ikke skal gøre det.  

Enighed at kasserer opkræver 500 kr. i depositum fra kursisterne for råvarerne til de fem undervis-

ningsgange, derefter kan kasserer returnere restbeløbet til kursisterne efter kurset. Der skal ind-

betales depositum senest 14 dage inden kursets start. Listen over hvad kursisterne skal tage med 

til kurset vedhæftes, når der sendes en mail ud om depositummet.  

9. Julepyntkurset (DGZ) 

Kommentar/beslutning:  

Diskussion om at prisen er for høj og kursets længde er for lang (p.t. er der ingen tilmelding). Enig-

hed om at både prisen og timerne nedjusteres. Kasserer laver en beregning på den nye pris og ori-

enterer DGZ og JHZ. Derefter kontakter DGZ underviser om den nye pris.  

10. Bestyrelsesarbejdet – hvordan passer vi på hinanden og aflastes? (JHZ) 

 

Kommentar/beslutning:   

Det er blevet diskuteret under punkt 7. 

11. Eventuelt 

Hvordan er det gået med planlægning af foto kursus med Brian Seiler som underviser? 
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Iflg. årshjul er der afsat fotokursus (såfremt underviseren er fundet) til uge 37 og 39 (18/9 

+2/10). 

Podio – brug af denne. 

Er Podio tilstrækkelig for os bestyrelsesmedlemmer + suppleanter? 

Min fornemmelse er at den ikke blev brugt tilstrækkelig flittig (håber at jeg tager fejl). 

 
Kommentar/beslutning:   
Ikke diskuteret. 
 
Andet: DGZ kontakter 2. suppleanten for at forventningsafstemme om suppleantposten i bestyrel-
sen. 

12. Næste møde 

Sagsfremstilling: Vi finder en dato for næste møde.  
 
Beslutning:  
 
Tirsdag d. 6. juli kl. 19-21. 
 
 
/Referat ved Line Bisgaard. 
 
(Udenfor referatet, JBN: Vi kan undersøge om EU handicapkonventionen kan bruges som argu-
ment for handicapundervisningen.) 


