
KAPT bestyrelsesmøde
Onsdag 14. november hjemme hos Kim Støvring

Tilstede: Dan, Ditte, Janne, Jette og Kim.

Dagsorden
1. Opfølgning siden sidst

2. Status på kommunikation mellem KAPT og Københavns kommune

3. Ansøgningsskema og godkendelse som aftenskole

4. Lærerløn

5. Fondsansøgning

6. Aktivitetsplan

7. Eventuelt

1. Opfølgning siden sidst
Nogen der vil følge på referat

Nogen der overhovedet der har kontakt med A?

Janne har sendt en videobesked til A om situation i bestyrelsen, og hvad han har 
tænkt sig. (Han er som supplemant naturligvis ikke forpligtet)

2. Stauts på kommunikation mellem Kapt og KK
Der er blevet gjort opmærksom på, at vi ikke kun skal søge om godkendelse, men 
også tilskud for 2021.

Janne har aftale med KK på næste fredag (23/10) telefonmøde (tidspunkt ikke aftalt 
endnu)

Vi vil spørge om spefikt hvordan det er med debatskabende foredrag og meget andet.

3. Ansøgnigskema om godkendelse af aftenskole
Vi underskriver alle,  og udfylder resten senere inden den indsendes.

Den skal indsendes sammen med aktivitetsplan. 

Ditte og Janne laver det sammen. Jette sørger for at hjemmesiden er klar.

4. Lærerløn
Spørgsmål til KK: hvordan fungerer det med honararer i forhold til lærerløning. 



1866 har tilbudt at stille lokaler til rådigjhed for medlemmer – ikke-medlemer af 1866 
betaler et mindre tilæg. Vi ved ikke om den model er helt efter bogen – Det er en god 
idé at lægge kortene på bordet til KK og høre dem ad.

Vi talte om løn til skoleleder, men har valgt at udsætte punktet- I stedet vil Janne 
spørge ind til det, f.eks. hvornår en potentiel leder skal ansættes, og kan vi være en af
os?

5. Fondsansøgning
Ditte, Janne og Jette fordeler om ansøgninger til bl.a. godkendelse af aftenskole,
lærerløn, tilskud mm.

6. Aktivitetsplaner

Madlavingskursus 

Magnus har sagt ja tak. Vi skal huske at spørge hvad er max. deltager pr. hold som 
han vil stå inde for. 

Det bliver 5 kursusdage - gerne onsdag aften, og 1-2 weekender. 3½ lektioner pr. 
gang. Fast løn ca. 320,- har Ditte sagt til Magnus.

Christian 4

Vi skal også undersøge udgifter for tegnsprogstolkning med henblik på guidet 
Christian 4 byvandring.

Aktier og værdipapirer

Der vil være 5 forskellige forløb á 2 lektioner og med skiftende undervisere (forskellige
undervisere fra kursusdag til kursusdag).

- Kim skal også spørge hende som underviser ”Lær at investrere” på AOF aftenskole, 
om hun gerne vil undervise et hold hos KAPT.

Svampetur

Janne: Jeg kender en svensker som ved ALT om svampe. Kurset er på 3½ lektioner.

Julebag 

Den står Ditte for. 

I forlængelse af julebag, kan vi også arrangere kurser i juledekorationer. Der bliver 
foreslået Bente Bust og Lisa Hedegaard. Kursusdag er en lørdag – 5 lektioner.

Debatskabende aktivitiet

- Den skal være 10% af vores kursusaktiviteter.

Konceptet kunne være ”Cafedebat”, fx over 2 eller 3 aftener, hvor en panel diskuterer 
dillemaer. 

Vi skal endvidere også undersøge, hvad 10% af aktiviteter præcis står for.



7. Eventuelt
Ingen notater

Næste møde:

Fredag den 8. januar 2021 kl. 16:00 hjemme hos Dan Olvhøj i Allerød.

For referat,

Kim Støvring
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