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Referat KAPT 16.12.2021 kl.18.00-20.00  

Dagsorden:  

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde (JBN) 
2. Muligt samarbejde med Castberggård (DGZ) 
3. Skoleleder 
4. Regnskab 2021 
5. Seneste nyt omkring kurserne i 2022 
6. Næste møde 
7. Eventuelt 

  

Deltagere: Janne Boye Niemelä (formand), Jette Zehntner (næstformand) og Ditte Gaarde 

(bestyrelsesmedlem) 

Fraværende: Kim Støvring (bestyrelsesmedlem) 

Orlov: Dan Olvhøj (bestyrelsesmedlem) 

Afbud: Line Bisgaard (suppleant)  

1. Godkendelse af referat fra sidste møde (JBN) 
Sagsfremstilling: Vi skal godkende referatet fra sidste møde, og der kan komme spørgsmål til referatet. 
 
Beslutning:  
Referatet blev hermed godkendt. 

2. Muligt samarbejde med Castberggård (DGZ) 
Sagsfremstilling: Ditte har haft en snak med Outi Toura-Jensen fra Castberggård, og et muligt 
samarbejde mellem KAPT og CBG kom på tale. De to damer foreslår et snarligt møde på Zoom.  

Kommentar: 

Ditte fortalte at vi kan låne CBGs lokaler i Rødovre gratis. Til gengæld eksponeres CBG via KAPT. Vi 

kan bruge Outi og Filip Verhelst som undervisere, og CBG dækker deres transport. Ditte og Janne 

tager et virtuelt møde med Outi og Filip. Ditte opretter os som en gruppe på Messenger for at finde en 

dato til et virtuelt møde.  
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3. Skoleleder  
Sagsfremstilling: JBN har haft en samtale med DOF’s sekretariat om hvordan en skoleleder kan 
ansættes. Se podio for yderligere information.  
 
Kommentarer/beslutning: 

• Vi kan have ca. 14.500 kr. til aflønning af skoleleder for hele året, dvs. fra 1. januar til 31. 

december. Det svarer til ca. 1.200 kr. om måneden. Det afhænger naturligvis af om vi 

gennemfører alle kurserne hele året. 

• Vi talte om at skolelederen måske ansættes to gange om året á 4 måneder, dvs. 4 måneder i 

forårssæsonen og 4 måneder i efterårssæsonen. Det svarer til ca. 1.800 kr. om måneden, og at 

der er en måneds opsigelse.   

• Jette og Janne besøger Henrik Hougaard og hører om han stadig er interesseret i stillingen, og i 

så fald hvad han tænker om ansættelsen og dens vilkår. 

4. Regnskab 2021 
Sagsfremstilling: Der skal udfærdiges et regnskab for 2021. Vores revisor Britt Stenberg Nøhr skal have 
regnskabet tilsendt når regnskabet er færdigt. Regnskabet skulle gerne vedlægges invitationen til 
KAPT’s ordinære generalforsamling sammen med årsberetningen.  
 
Kommentarer/beslutning:  

• Bestyrelsesmedlemmerne skal have deres transport og P-afgifter dækket af KAPT. I Dans tilfælde 
skal formanden skrive under på bilaget som dokumentation på at Dan gerne må hæve penge fra 
kontoen. 

• Ifølge regnskabet som vi har fået af Dan, viser et overskud på 28.000 kr., men Dan bemærkede 
at vi mangler at betale ATP og arbejdsmarkedsbidrag plus feriepenge. Vi mangler desuden at 
tilbagebetale de ca. 8.000 kr. til Københavns kommune. Dan skønnede at årets resultat bliver 
over 10.000 kr. Vi er godt tilfredse med resultatet med den tanke om at vi kun gennemførte 55 
undervisningslektioner.   

• Vi blev enige om at bestyrelsen arrangerer en nytårskur efter nytår – som en slags belønning.  

5. Seneste nyt omkring kurserne i 2022  
Sagsfremstilling: Vi gennemgår kursusplanen og ser om den overholdes. 
 
Kommentarer/beslutning:  

• Vi blev enige om at vi satser på at afholde 4 debataftener i Brohusgade for 2022: 2 i foråret (Asger 
Bergmann og Outi Toura-Jensen) og 2 i efteråret (Jette/Line og Asger Bergmann). Se på 
kursusplanen for yderligere information.  

• Vi blev enige om at vi satser på at arrangere 3 tegnsprogskurser: 2 x hold for begyndere og 1 x hold 
for let øvede, dvs. vi har både for begyndere og let øvede til efteråret.  
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• Vi konstaterede at det haster med at gøre reklame for tegnsprogskurserne. Hvis Lea Hyldstrup 
stadig ikke ønsker at undervise, så bruger vi Gertrud Magnusson. Ditte giver Line (ansvarlig for 
tegnsprogskurser) besked herom. Gertrud kan måske bedre undervise i let-øvede kurser. 

• Vi konstaterede at vi nu var oppe på ca. 280 lektioner, og som bekendt har vi fået bevilget 336 
undervisningslektioner, så vi kan stadig oprette flere kurser hvis vi lyster. 

• Der skal bare være mindst 2-8 personer pr. handicaphold. Janne lover at videresende mailen fra 
Københavns kommune om handicapundervisning videre til Jette og Ditte.  

• Jette overtager bridgekurset som holdansvarlig.   

6. Næste møde 
Sagsfremstilling: Vi finder en dato for næste møde.  
 
Beslutning: 

• Vi nåede ikke at finde en dato, så vi gør et forsøg på Podio.  

7. Eventuelt  
Vi blev enige om at Jette skriver en mail til Københavns kommune om at KAPT ikke nåede at 
gennemføre en eneste debatskabende aktivitet i 2021. Argumentet er at vi var nødt til at aflyse 
debataftenen om dilemmaer på arbejdspladsen den 16. december grundet coronapandemien.   
 
 


