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11.03.2021 kl. 19.00 – 21.00  

Zoom: https://zoom.us/j/97204481880?pwd=eEE0c3lObmNFQ3k2eElVSGJiUTFIdz09   

Dagsorden:  

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

2. KAPT’s ordinære generalforsamling 2021 (JBN) 

3. Projektstyring (JBN+KS) 

4. Debatskabende aktiviteter (JBN) 

5. Økonomi/budget/skoleleder (DO) 

6. Ansøgning om tilskud hos Dansk oplysningsforbund (DO) 

7. Næste sæsons aktiviteter (DO) 

8. Næste møde 

9. Eventuelt 

  

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

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

lem) og Adalsteinn Sæmundsson AS (suppleant) 

Afbud: 

Adalsteinn Sæmundsson AS 

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

Referatet blev udsendt på Podio d. 14. februar 2021 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:  

Ingen kommentar – hermed er referatet godkendt. 

https://zoom.us/j/97204481880?pwd=eEE0c3lObmNFQ3k2eElVSGJiUTFIdz09
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2. KAPT’s ordinære generalforsamling 2021 (JBN) 

Sagsfremstilling: Af referatet fra sidste møde fremgår en liste over hvad vi skal huske til generalfor-
samlingen. Er der tjek på alle punkterne?  

Kommentarer:  

Der er diskuteret frem og tilbage om hvordan generalforsamling (GF) kunne løses gennem digitalt 

hjemme hos DGZ. Jo flere er tilsluttet bopælens bredbånd, så risikerer man at have hakkende for-

bindelse. KS tilbyder at man kunne teste LAN netværk med netværkskabler hjemme hos DGZ efter 

en nærmere aftale med AS. Denne muliggøre at flere personer kan være hos DGZ. Dato blev for-

slået mandag d. 15/3 om aftenen eller fredag d. 19/3 om sidste på eftermiddagen.  

 
Afstemning: der diskuteres om, hvordan der bliver foretaget digital afstemning, og AS skal blive 
spurgt ad, hvordan der praktisk kunne gennemføres. Afstemning gennem mobiltlf. blev foreslået 
(JBN) – desuden bliver man nødt til at finde en stemmetæller, evt. polls. JBN kontakter AS på råd. 
 
Der diskuteres om at holde GF lukket for ikke-medlemmer, DO påpeger at det forringer medlems-
tilgang. JBN nævnte at det kunne ske omvendt – JHZ foreslog om man bare kunne melde sig ind i 5 
minutter før GF. 
Efterfølgende iflg. KAPT’s vedtægter skal man melde sig ind senest 1 uge før GF. 
 
Årsberetning tegnsprogfortælles af DGZ. 
Årsregnskab / budget af DO. 

3. Projektstyring (JBN+KS) 

Sagsfremstilling: JBN fornemmer at hun har mistet overblikket over hvad der ifm. KAPT skal gøres 
og hvad der er gjort, osv. KS foreslår at der oprettes en projektstyring som hedder GANT, og han 
foreslår endvidere at vi fokuserer på at skabe os et bedre overblik når generalforsamlingen er 
overstået. Bestyrelsen bedes tage det til efterretning og venter med at drøfte det til efter general-
forsamlingen.  
 
Kommentarer/beslutning:  
For ikke at miste overblik i KAPT – aktiviteter i Podio foreslåes der at man benytter projektstyring a 
la Gantt. Dette tages op efter GF. 

4. Debatskabende aktiviteter (JBN) 

Sagsfremstilling: Ifølge reglerne skal vi arrangere 4 debatskabende aktiviteter samtidig med kur-
serne og foredragene i løbet af efteråret 2021. Lad os beslutte hvordan de skal gribes an.   
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Kommentarer:/beslutning: 

De 4 debatskabende aktiviteter er; 

1. Demokrati (JHZ) – 4. november  

2. Organdonor – for/imod (DO) – dato ikke bestemt endnu 

3. Audisme (JBN) – under overvejelse 

4. Dilemma (DGZ) – under overvejelse (fortsat usikker) 

 

Nr. 2 og 3 kunne gennemføres i september / oktober, mens nr. 4 i december. 

JHZ efterlyste hurtig en dato for de 4 aktiviteter sådan at de bliver publiceret i KAPT – hjemmeside. 

Alle debatskabende akt. foregår i B17. 

JBN fastslog at man kunne planlægge de forskellige aktiviteter i hjemmeside op til 3 måneder forud, 

og ændring kan jo forekomme indimellem, ligeledes i KAPT’s side i Facebook. 

DO foreslog et muligt nyt emne, måske til året efter – Ligestilling. 

 

Der ydes et tilskud på 10% af kursusindtægt, i først omgang 1500 kr – dette bruges til bl.a. aflønnin-

ger af ordstyrer / lokaleleje. 

Der er nu aftalt at Anne Vikkelsø (AV) styrer debat omkring Demokrati frivilligt, og AV belønnes med 

gave i form af vin eller chokolade. 

På sigt skal der søges om lokaleleje og honorar til debatskabende ordstyrer. 

 

JBN tager fat i 1866-formand og hører nærmere om de ledige tider i enten søjesalen eller festsalen, 

og prisleje. Stemningen i bestyrelsen falder på en torsdag som en aktivitet, efter Brohusklubbens 

åbningstid. 

DO synes at det vil være godt at debatskabende aktiviteter bliver publiceret både i KAPT og 1866 

hjemmeside. 

 

Her blev der informeret på begrebet omkring undervisning / guide. Guide sidestilles som foredrag 

og ikke undervisning. JBN kom ind på de bevilgede timer på 140 timer som KAPT har, samt 2 fore-

drag. De 2 foredrag er besatte som guide og svampetur betragtes som undervisning (DO). 

JBN efterlyste de overskydende timer (6 timer) til noget nyt, eller forlænge de eksisterende kursus. 

 

Årshjulet blev diskuteret med de praktiske løsninger / forbedringer.  

 

5. Økonomi/budget/skoleleder (DO) 

Sagsfremstilling: DO er bekymret så længe KAPT ingen midler har, dvs. den kører på lånt penge, 
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hvor enkelte af bestyrelsesmedlemmer har lagt ud, henholdsvis hjemmeside og bankdrift, ligeså 
DGZ med takkegave til dirigent og referent. (ref.: mangler jeg noget her?) 
 
Godt nok har vi jo en betalingstilsagn fra Københavns kommune med de første 13.000,00 kr., og 
siden resten af de bevilget beløb. Men når kurser opstarter i august og kører til 31. december, ved 
vi jo ikke om der er midler nok til lærerløn pr. 1. september, ligeledes med skoleleder løn pr. 1/9, 
når og hvis denne bliver ansat pr. 1/8. 
 
Derfor har DO pr. tirsdag d. 9/3 lagt en fil ud i Podio med en bøn om, at hver enkelte af bestyrel-
sen kan melde tilbage med hvornår enkelte kursus kan starte. Denne påvirker jo lærerløn i høj 
grad. DO skal op til bestyrelsesmødet komme i dialog med DOF med henblik til udregning af lønud-
betalinger hver måned i forhold til bestyrelsens udmeldinger omkring kursusstart. 
 
Med andre ord vil det betyde utrolig meget, at KAPT får penge i kassen via f.eks. fonds ansøgnin-
ger. 
 
Kommentarer/beslutning:   
Der er fortsat noget uafklaret om hvornår tilskud fra Københavns kommune vil løbe ind i KAPT’s 
konto. Der er efterhånden styr på hvordan ansættelse / aflønninger vil foregå i samarbejde med 
DOF. DO skal have en ”NemID medarbejder”, og det viste sig at KAPT har en liggende i ½ år uden at 
informere de implicerede. Efterfølgende har DO dagen efter fået en ”NemID medarbejder” via JBN. 
 
Der aftales at JBN dagen efter vil kontakte Københavns kommune – fritidsforvaltningen og forhører 
om hvornår tilskuddet vil komme ind i pengekassen. 
 
Der blev nævnt at JBN og JHZ havde et møde med en evt. kommende skoleleder Henrik Hougaard 
(HH) om det ikke-attraktivt job som skoleleder. Efter at have oplyst de vilkår som skoleleder, viste 
HH mindre interesseret i jobbet. Dog kan det komme på tale, når og hvis HH bliver aflønnet samlet 
i slutning af sæsonen (før jul). DO skal undersøge lovligheden af denne ved en kontakt med DOF. 
DO rejste en anden mulighed, at bestyrelsen kunne få en omkostningsgodtgørelse på max. 5.800 kr. 
årligt, skattefri- Heri var JHZ ikke interesseret og mente, at det ikke vil fremme bestyrelsens kreative 
arbejde. 
En anden mulighed kunne være at lade 1866-administrator påtage en del opgave for KAPT, men JHZ 
anbefalede det ikke, pga. store arbejdsbyrde hos hende / 1866. 
 
Konklusionen vil være at KAPT står i efterår – sæson uden en skoleleder, heri er bestyrelsen indfor-
stået med et håb, at der findes en skoleleder i 2022! 
 
Sluttelig gjorde JBN bestyrelsen opmærksomme på, at løn til underviseren er ikke 320 kr i timen, 
det er ca. 286,32 kr. plus feriepenge (12½%) som bliver udbetalt ved ferien. (https://www.danskop-
lysning.dk/medlemsservice/aftenskolehaandbogen/satser/satser-loen-og-atp/). 
 

https://www.danskoplysning.dk/medlemsservice/aftenskolehaandbogen/satser/satser-loen-og-atp/
https://www.danskoplysning.dk/medlemsservice/aftenskolehaandbogen/satser/satser-loen-og-atp/
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6. Ansøgning om tilskud hos Dansk oplysningsforbund (DO) 

Sagsfremstilling: Vi kan søge om midler til materialer og udstyr eller midler til udvikling af et kursus 
eller projekt, eller sende nogle lærere på kursus. Ansøgningsfrist er den 15. marts 2021. 
 
Kommentarer/beslutning:  
Evt. ansøgning(er) til DOF skal være baseret på udvikling af materiale / udstyr, idet ansøgningen på 
udgifter til lærer- og skolelederløn vil være konkurrenceforvridning. 
JHZ legede lidt med tanke om at forfatte en ansøgning inden fristen (15/3) sammen med JBN, men 
der blev besluttet at vente til næste frist som er 15/10. Der kunne man udarbejde en ordentlig og 
gennemtænkt ansøgning med henblik til undervisningsmateriale på tegnsprogskursus. 
 
Der blev talt lidt om Jane Brøndum (JB) og hendes uv.materialer. Hun bruger uv materialer fra bl.a. 
Ålborg materialelaboratorium som efterhånden er forældet. JBN satser på at udvikle tidssvarende 
uv.materialer på tegnsprog. 
 
Der kan opstå et lille problem, idet JB har ens engagement i AOF kursus (tegnsprogskursus) som her 
i foråret pga. pandemi aflyst / flyttet til efteråret. Dog vil JB tage sig af tegnsprogskursus både hos 
AOF og KAPT i efteråret. JBN vil finde ud af det efterhånden. 

7. Næste sæsons aktiviteter (DO) 

Sagsfremstilling: Vi bør begynde at tænke over hvilke aktiviteter vi vil tilbyde i 2022.  
 
Kommentarer:  
Pga. tidsnød flyttes dette pkt til næste møde. 
DGZ foreslog at evt. kommende kursus aktiviteter kunne komme op ved et medlemsmøde, hvor 
interesserede kunne ytre deres ønske. 

8. Næste møde 

Sagsfremstilling: Vi finder en dato for næste møde.  
 
Beslutning:  
Næste møde findes sted torsdag d. 8. april i samme tidsrum måske med nye folk efter GF (Who 
know). 
JBN kommer i tanke om at der skal finde en ny revisor efter Line. Idet hun vil ikke stille op som 
revisor, så hellere som suppleant. JBN bad om alles overvejelse om en revisor kandidat. 
Der opfordres at finde en kandidat før GF.   
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9. Eventuelt  

DO rejste den fine aftale omkring Nemtilmeld og rejste evt. vilkår ved brug af denne. Desværre var 
JHZ smuttet, da mødet overskred tidsfristen. 
 
 
 

For referent: 
Dan Olvhøj – 14. marts 2021 
 
 


