
KAPT bestyrelsesmøde
Tirsdag 10. august 2021 kl. 19 - 21

Sted: Skjold Plads Café
Deltagere: Dan, Ditte, Janne, Jette og Kim

Ordstyrer: Jette – Referent: Kim

 Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 7. juli 2021 (JBN)

2. Gennemgang af hvert kursus (DGZ)

3. Ansættelse af skoleleder (DO)

4. Nye kurser I 2022 (JBN)

5. Næste møde

6. Eventuelt

 1. Godkendelse af referat
Dan godkender ikke referat, da den først kom op på Podio i går.

 2. Gennemgang af kurser
Her skal vi finde ud af, hvordan vi fordeler antal nøgler til de forskellige undervisningslokaler
samt. finde en måde at fordele dem.  Bl.a. bestiller vi 2 stk. nøgler til hver lokale, underviseren
af det pågældende hold har nøglen til lokalet. Det skal gøres hurtigt, da det førstkommende
kursus er den 21. september!

 Kursus: Dansk Tegnsprog for begyndere og Dansk tegnsprog for let øvede
Begge kurser er aflyst pga. for få tilmeldinger.

 Yoga
Vi starter op den 26. august og vi har 12 deltagere, samt. 1 på venteliste. Jette skal mødes
med Inger mht. bl.a. nøgler-ordning. Underviseren får nøgler og skal huske at returnere den.
(Jette aftaler med Mads JP, 1866-formand)

https://podio.com/kapt-bestyrelse/bestyrelse/apps/moder/items/15#_Toc79390244


Dan skal anmode kursister om dokumentation ifm. PEA

 Maling med fingre
Kurset er aflyst grundet alt for få tilmeldinger.

 Døves historie på cykel
Indtil nu har vi fået 1 tilmelding. Fristen for tilmeldinger er i overmorgen.

 Hvem arver mig
Første dag er den 21. sept. og den anden den 28. sept.

1 har tilmeldt sig.

Kursus koster 200,-, og der skal være 12 tilmeldinger. Sidste frist er den 21. august

 Byvandring i Absalons vold
4 tilmeldinger.

Arrangementet starter først den 2. oktober og fristen er den 2. september

 Moderne hækling
Ingen tilmeldinger endnu

Kursusdage er 5., 12. og 26. okt., samt. 2. og 9. november

Sidste frist for tilmelding er midten i september

Ditte: vi har lokalet fra kl. 17-20, så Jette retter tid for kursus fra kl. 17-19

Ditte og Jette laver en video straks til moderne hækling

 Madlavning med Magnus
7 tilmeldinger
Kursus gennemføres, og starter 6. oktober fra kl. 17-21:30. Det løber over 5 gange, samme
sted.

Vi kan reklamere med at der er få ledige pladser tilbage og måske på den måde få endnu
flere tilmeldinger.

 Organdonation
Kun 2 tilmeldinger indtil videre. Organdonation er en debataften, hvor folk kan bare komme.

Dan: Føler, vi er i Dilemma. Mange har meldt sig som organdonor, og spørgsmålet er derfor
om det er nødvendigt at arrangere eventet.



Skal undersøge hvad det koster mht. lån af 1866-lokaler, hvor udgifter til rengøring er
obligatorisk.

 Videoredigering
Kurset foregår over 2 lørdage, den 9. oktober og 16. oktober fra kl. 10-15. Underviseren er
Troels Madsen.

Der er ingen tilmeldinger endnu.

 Foto
Aflyst. Vi har ingen underviser til kurset.

Hvis nu det skulle gennemføres, har vi lokaler (samme sted som videoredigering) og ledige
lokaler tider er: 4., 11. og 18. september

 Bevidstheden om brug af dansk tegnsprog
15 tilmeldinger, kursus foregår på Rådmandsgade over 3 mandage fra kl. 17-19
Der er plads til 20 tilmeldinger i alt.

Vi mangler at anføre adresse på skolen/undervisningssted på hjemmesiden.

Ditte sender mail til Jette med lokale numre.

 Ytrigheds Debat
Status er 2 tilmeldinger.
Jette skal lave en kampagnevideo sammen med Anne Vikkelsø. Det er en debataften og ikke
kursus.
Max. 60 tilmeldinger, og foregår i søjlesalen hos 1866.

 Lær at lave julepynt
Kurset starter først i november/december.
Der er ingen tilmeldinger i øjeblikket.

 Øvrige
Dan fortæller, at vi har fået en henvendelse fra høreklinik om mulighed for kursus i dansk
tegnsprog. Dan har ikke svaret endnu, da det er noget, vi tager op i dag.

Dan skal anmode om PEA dokumentation til dem, som har markeret PEA under tilmeldinger.

Vi skal betale, hvis vi alligevel ikke bruger lokalet, som er booket. Altså hvis vi glemmer at
aflyse/af booke lokalet, som vi alligevel ikke skal bruge.



- Ditte undersøger reglerne for booking af lokaler til næste møde.

Tilmeldingsfrist indtil 1 måned inden kursusstart er ikke længere relevant, da det var tiltænkt,
at vi kunne nå at ændre til et andet kursus.
Dog gælder det, at underviseren skal have besked senest 1 uge inden kursusstart, ellers skal
underviseren have løn, selvom vi aflyser et kursus.

- Det er hensigtsmæssigt, at vi ændrer det til 14 dages varsel.

Jette foreslår vi laver teaser, genopfrisker video til de kurser som kommer.

Jette har ansvaret for nøgler til 1866, når vi afholder vores kursus der og hun aftaler det
praktiske med Mads JP (formanden)

Aflønning af undervisere
Dan har ikke fået nogen personale-oplysninger om vores undervisere endnu. Vi skal sende
de relevante oplysninger til Dan.

Endvidere fortæller Dan, at kr. 15.000 tilskud fra KK er på vej.

 3. skoleleder
Vi har snakket om Henrik Haugaard, som vi godt kunne ansætte som vores skoleleder i
KAPT.
Vi kan bruge DOF-folder som skabelon til vores opgaveliste, hvad en skoleleder skal lave.

Jette og Janne vil gerne strikke en god opgave liste over, hvad skolelederen skal lave.

Henrik Haugaard har arbejde, og er ikke interesseret i en fuldtidsstilling. Det passer ham fint
med nogle timer/deltid.

Dan: Vi har 39 timer i alt i kursus, så vi skal regne ud hvor mange timer det bliver til vores
skoleledere for én sæson, som vi kan tilbyde. Dan laver en ny beregning, hvor mange timer,
vi kan tilbyde. Og Jette og Janne skal lave opgavelisten INDEN.

Skolelederen ansættes fra 1. september 2021
- Dan lægger en standard ansættelseskontrakt (fra DOF) op på Podio

 4. Nye kurser næste sæson (2022)

Vi kan tage de kurser med mange tilmeldinger op på programmet igen i næste sæson. Vi
skrotter de øvrige kurser, som enten er aflyst eller få tilmeldinger og finde på nye kurser i
stedet for.

Måske kurser som har med krop og bevægelser at gøre, f.eks. Mindful med Pernille (MC’s
kone) o.lign. Vi kunne også opdele Yoga med 1 for begyndere og anden for let øvede.



Janne: Vi kan arrangere et foredrag med en fra Finland (hun er forsker og har ph.D) der har
lavet en undersøgelse om døve, hvor de ikke måtte gifte sig, skulle kastreres så de ikke
yngler. Det kunne foregå digitalt over ZOOM på storskærm.

Det må gøres sammen med 1866, og særskilt priser for medlemmer og ikke-medlemmer af
1866.

Vi giver Janne mandat til at undersøge nærmere, om hun har mulighed for kan komme til
Danmark og afholde foredrag.

En af mulighederne er Oure’s foredrag om Professionelle i døveverdenen. Det kunne være en
debataften. Ditte kontakter Oure og hører om hun er interesseret og afklaring mht. honorar og
andre krav.

Janne: Vi kan opsætte forskellige kriterier, måske arrangeres som undervisning (dvs. kursus),
debataften eller foredrag.

Hvis det skal arrangeres som kursus, bliver det først til næste år, og hvis det foregår over
”flere dage” må vi placere det i en weekend af hensyn til Oure og afstand til bopæl.

Oure’s Professionelle i døveverdenen kan erstatte Organdonation, hvis det er debataften –
ellers må det først blive til næste år.

Workshop til ideer til kurser
Vi skal arrangere workshop med ideer til nye kurser. Vi skal være konkrete, en idé til kursus
og afklaring med hvem underviseren er, samt. Dato og antal timer.

Vi er enige om, at vi kommer med ideer til nye kurser via Google Drev og Podio frem til næste
bestyrelsesmøde. Jette giver Kim rettigheder i Podio og Kim forbinder filerne fra Google Drev
med Podio.

Ansøgningsfrist for søge om tilskud til næste års kurser: 1. OKTOBER 2021!!!!
- Vi har travlt!

Janne og Jette varetager ansøgning om tilskud til næste år.

Kim laver skabeloner med skema over kurser, undervisere, antal timer i drevet, som vi kan
udfylde online – når der er adgang til podio.

 5. Næste møde
24. august kl. 19:00 pǻ Café Skjold



 6. Eventuelt
Janne informerer: Vi har fået et godt feedback fra DOF, der mener at vi bør få
handicap-tilskud fra KK som værende regional aftenskole, således vi er tilskudsberettiget for
hele Sjælland.

Dan ønsker at vi får dagsorden for kommende bestyrelsesmøde senest 8 dage inden mødet.


