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Dato: 23. marts 2021, kl. 19.00 – 21.00 

Sted: Online, via Zoom 

Der foretoges følgende: 

Velkomst v. formanden Janne Boye Niemelä, som bød velkommen til alle medlemmer og ikke-medlemmer 

på ZOOM. Adalsteinn gennemgik herefter kort de praktiske funktioner omkring teknikkerne i forbindelse 

med ønsker om at komme til ordet undervejs i generalforsamlingen og praktik omkring afstemning, som var 

forbeholdt medlemmerne. 

1) Valg af dirigent 

Julie Faustrup valgtes som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig 

indvarslet og beslutningsdygtig. 

 

2) Valg af referent og stemmetæller 

Anne Hvid John valgtes som referent og ZOOM fungerede som stemmetæller, idet GF, afvikledes 

elektronisk. 

 

3) Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning 

Ditte Gaarde Zohnesen aflagde bestyrelsens beretning for det forløbne år, som forinden var sendt 

ud til alle medlemmer. Se bilag: Årsberetning. Årsberetningen var nu både bagudrettet og 

fremadrettet. 

 

Efter fremlæggelse var der spørgsmål/kommentar (Q) og respons (A) som handlede om den 

kommende tid. 

 

Q: Hvem er målgruppen? 

A: Målgruppen af KAPT’s tilbud er tegnsprogsbrugere fra 18 år og opefter. 

 

Q: Hvordan besluttes hvilke kurser, der skal tilbydes, og hvordan prioriteres de hos KAPT? 

A: Indledningsvis har hvert bestyrelsesmedlem foreslået/besluttet to kurser hver. Prioriteten for 

afviklingen af disse kurser afhænger af, om der kan skaffes en underviser og lokalisation og om der 

er nok tilslutning til kurserne. Henvendelser og efterspørgsel spiller også ind og forslag er 

velkomne. Både som kursist og hvis man selv ønsker at undervise i noget konkret. Det fremhæves, 

at kurserne skal være folkeoplysende. 

 

Vedr. lokaler: Via ’Foreningsportalen’ kan man som forening skaffe lokaler forskellige steder i KBH 

og anvendelse af disse er gratis. Såfremt lokaler anvendes i Døveforeningen af 1866, så skal der 

betales leje for disse. 

 

Q: Hvilke kurser er planlagt, hvem underviser og hvornår kan man få oplysninger herom og hvornår 

starter kurserne? 

A: KAPT’s Hjemmeside med alle info forventes være klar inden for 2-3 uger. De første kurser starter 

i aug. 2021. Som ex. nævnes madlavning v. Magnus Madsen. Maling v. Tine Thyssen Seiler. Julepynt 

v. Lisa Hedegaard. Fotografering v. Jens Luckenbach. 
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A: Kan alle blive medlem, hvad koster det at være medlem, og afhænger medlemstallet af tilskud? 

Q: Alle fra 18 år og opefter kan blive medlem af KAPT og det er gratis. Tilskud fra det offentlige har 

ikke noget med medlemstallet at gøre. Medlemmer kan komme med forslag til kurser, og dermed 

styrke bestyrelsens beslutninger om hvilke kurser, der vil være tilslutning til og dermed også styrke 

KAPT’s eksistens.  

 

Q: På nuværende tidspunkt er Henrik Hougaard ekstern leder og arbejder delvis frivilligt. Hvordan 

når/hvis aktiviteterne stiger og stillingen skal være fuldtidsbesat og -aflønnet? Vil stillingen så blive 

slået op? 

A: Den indgangsvinkel har bestyrelsen ikke haft i processen, da stillingen blev til en del af KAPT, og 

bemærkningen + spørgsmålet bliver taget til efterretning.    

 

Årsberetningen blev hermed godkendt med følgende fordeling: Ja: 96%. Nej: 0%. Blank: 4% 

 

4) Fremlæggelse af årsregnskabet 

Dan Olvhøj fremlagde årsregnskabet 2020. Se bilag Årsregnskab 2020 

 

Efter fremlæggelsen var der ingen spørgsmål og forsamlingen godkendte enstemmigt med 100% 

 

5) Fremlæggelse af budget 2021 

Dan Olvhøj fremlagde budgettet for 2021, som var til orientering. Se bilag Budget 2021. 

 

Efter fremlæggelsen var der følgende spørgsmål: 

Q: Hvordan og hvorfor får man tilskud fra det offentlige? 

A: Tilskuddet gives på baggrund af kriterier, som KAPT har opfyldt, som en forening der udbyder 

folkeoplysende kurser. 

 

Q: Hvorfor er der søgt midler til tegnsprogstolk, når primære formål er, at underviseren skal 

undervise på tegnsprog? 

A: Godt at have den mulighed at kunne bestille og aflønne tegnsprogstolke, såfremt kurset ikke kan 

gennemføres med en tegnsproget underviser. OG – estimeret udgifter hertil skal være ansøgt året 

forinden. For DNTM dækker ikke tegnsprogstolkeudgifter i forbindelse med KAPT’s tilbud. 

 

Q: Hvordan ser KAPT’s økonomi ud i worst case, såfremt der ingen tilslutningen er til kurserne og 

disse skal annulleres? 

A: Der vil være deadlines, der skal overholdes i forhold til tilslutningen. Såfremt der ikke er 

tilslutning nok v. deadlines, så annulleres respektive kursus i tide og således hæftes der heller ikke 

for udgifter til underviser m.v. KAPT følger samme procedurer og retningslinjer som FOF – Folkelig 

Oplysnings Forbund. 

 

6) Behandling af indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag til behandling. 
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7) Valg af bestyrelse 

Resultatet af valg til bestyrelsen resulterede i følgende sammensætning  

Formand Janne Boye Niemelä. Genvalgt. 

Næstformand Jette Zehntner. Ikke på valg. 

Bestyrelsesmedlem Kim Støvring. Genvalgt. 

Bestyrelsesmedlem Ditte Gaarde Zohnesen. Ikke på valg. 

Kasser Dan Olvhøj. Genvalgt. 

Suppleant Line Bisgaard. Før revisor, nu nyvalgt suppleant  

Suppleant Maja Toft. Nyvalgt. 

Revisor Britt Stenberg Nøhr. Nyvalgt. 

 

Afgåede suppleant: Adalsteinn Sæmundsson  

 

8) Evt. 

Intet at bemærke 

 

Herefter blev generalforsamlingen ophævet af formanden, som takkede alle medlemmer og ikke-

medlemmer for deltagelse, takkede Line og Adalsteinn for deres indsats i bestyrelsen + takkede ordstyrer 

Julie, referent Anne og teknisk ZOOM administrator Adalsteinn for indsatsen i forbindelse med afholdelse 

af generalforsamlingen.  

 

Underskrift og dato  

 

___________________________________                      

Anne Hvid John | Referent 

 

___________________________________ 

Julie Faustrup | Dirigent 

 

 


