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12.05.2021 kl. 19.00 – 21.00  

Zoom: https://zoom.us/j/98673520257?pwd=Um5kZU15UmRjYkpIMVFpV3E2eHpGUT09   

Dagsorden:  

1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 8. april 2021 (JBN) 

2. Foreningens email (JBN) 

3. Jobopslag vedr. skoleleder (LB) 

4. Antal deltagere pr. kursus/event/debat (JBN) 

5. Handelsbetingelser (JBN) 

6. Medlemsindmeldelse på hjemmesiden (JBN) 

7. Økonomi 

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), Line Bisgaard LB (suppleant) og Maja Toft MT (suppleant) 

Afbud:  

JHZ og MT 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 8. april 2021 (JBN) 

Referatet blev udsendt på Podio d. 3. maj 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:  

DO: foreslår at referatet kan ligge på Podio til kommentarer i 8 dage 
JBN: Det gør vi allerede i forvejen 
Referatet godkendt af alle uden yderligere kommentarer 

https://zoom.us/j/98673520257?pwd=Um5kZU15UmRjYkpIMVFpV3E2eHpGUT09
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2. Foreningens email (JBN) 

Sagsfremstilling: KAPT har to mailadresser: kapt.tegnsprog@gmail.com og info@kapt.dk. Hvornår 
bruger vi den ene og den anden? Hvem tjekker mailene?   

Kommentarer:  

Der var lidt diskussion frem og tilbage om hvad der var bedst at gøre. Vi blev enige om følgende: 
kapt.tegnsprog@gmail.com lukker officielt, uofficielt beholder vi mailen, således vi kan bruge den til 
google docs etc. JBN laver et autosvar på gmailen, om at vi fremover kan kontaktes på info@kapt.dk . 
Gmailen kontoen lukkes altså ikke. Men info@kapt.dk er den officielle email adresse fremadrettet og 
stedet hvor folk kan komme i kontakt med os. Indtil skoleleder kan varetage at tjekke begge mails og 
sende videre til rette person (formand eller kasserer f.eks.) må vi selv tjekke og holde hinanden opdateret. 
Formand JBN og Kasserer DO tjekker jævnligt, i øvrigt, og vil vedblive med dette. 

Der var snak om vi skulle have en ny konto kun for PEA tilmeldinger og spørgsmål pga. Person-
følsomme oplysninger (GPDR). DO vil købe en krypteret USB nøgle, så alle PEA oplysninger og per-
sonfølsomme oplysninger kan gemmes der. Vedr. En mailkonto kun til PEA, blev vi enige om at høre 
fra JHZ først hvad hun har fundet ud af med Anne Vikkelsø vedr. Håndtering af personfølsomme op-
lysninger generelt, før vi træffer beslutning vedr. En PEA mailkonto for sig selv. (DGZ spørger, er det 
korrekt opfattet?) LB stillede spørgsmål ved, om det var muligt for folk med brev, måske det for nogen 
føltes tryggere. Det er muligt at sende brev til KAPT på KAPTs adresse, og DGZ kan så brev aflevere 
til DO.  

Spørgsmål fra JBN: Skal kursister have mulighed for at kontakte underviser for spørgsmål, enten 
på mail eller video? Beslutning: Der ved enighed om, at det bliver for omfattende hvis kursister kan 
kontakte undervisere generelt, i stedet kan de stile spørgsmål til os, og JBN vil forsøge at tilbyde en tid til 
samtale på Skype/messenger video eller lign, så derfra kan vurderes om spørgsmålet skal viderestilles til 
underviser. 

3. Jobopslag vedr. skoleleder (LB) 

Sagsfremstilling: Vi skal slå et jobopslag om skoleleder op. Hvor mange timer kan vi tilbyde ved-
kommende?  
 
Kommentar/beslutning:   
Jobopslag ikke længere relevant. JBN og JHZ har haft møde med Henrik Hougaard om lønnet arbejde 
for 7 timer om ugen. Hvad der evt. laves derudover er frivilligt. Så længe ansættelsen ikke er over 8 
timer ugentligt, er som det tidligere drøftet, ikke nødvendigt med en egentlig ansættelseskontrakt. 
Herefter en længere diskussion om, hvad der ville ske hvis kurser ikke blev gennemført? Bliver kurser 
ikke gennemført, skal KK have pengene tilbage, og så hænger vi på betalingen til skoleleder. Drøf-
telsen gik også på om vi skulle have is i maven, da det stadig er meget tidligt og kun meget få tilmel-
dinger som er kommet ind, eller om man kunne vente med at starte udbetaling af løn til skoleleder 
til august/september. På det tidspunkt ville vi vide mere om, de forskellige kurser blev gennemført. 
Konklusionen blev at JBN og JHZ ville vende tilbage til bestyrelsen når de nåede frem til en afklaring 
herom med skoleleder om hvordan dette håndteres bedst. 

mailto:kapt.tegnsprog@gmail.com
mailto:info@kapt.dk
mailto:info@kapt.dk
mailto:info@kapt.dk
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4. Antal deltagere pr. kursus/event/debat (JBN) 

Sagsfremstilling: Har vi en liste over hvor mange min. og max. deltagere der kan være på hvert kur-
sus/event/debat? Er NemTilmeld indstillet efter antal deltagere?    
 
Kommentar/beslutning:   
DGZ: Antallet må være forkert, for på tilmeldingen ser det ud til at der kan være op til 50 deltagere 
ved julepynt. Det er ikke korrekt.  
DO: Hvor mange kan der være i lokalet? Og hvor går grænsen for at aflyse kurset? 
Dvs. Vi taler både om max antal personer i lokalet i f.eks. Brohusgade ved debatter, Julepynt osv, 
men også hvor mange deltagere der mindst skal være.. og hvor mange der maks kan være for un-
derviserens skyld. 
Beslutning: DGZ undersøger hvor mange der maks kan være i Søjlesal og Festsal af hensyn til debat-
aftener. Og ALLE som har ansvar for et (eller flere) kursus, undersøger og tjekker med underviser 
hvor mange de maks. Kan overskue at have på holdet. Vi har selv allerede sat en grænse for hvor 
mange der MINDST skal deltage, for at det kan løbe rundt økonomisk, men vi skal have styr på hvor 
mange der maks kan deltage. Alle tal skal meldes tilbage til DO hurtigst muligt. DGZ undersøger med 
1866 særskilt.  

5. Handelsbetingelser (JBN) 

Sagsfremstilling: Jette har lavet et udkast til handelsbetingelserne, og det står på Kapt.dk. Janne 
foreslår at betingelserne gennemgås punkt for punkt. Vi skal have afklaret om folk kan få refunde-
ret penge hvis de afmelder, og i så fald hvornår senest.   
 
Kommentar/beslutning:   
Overordnet har en kunde 14 dages fortrydelsesret, når man køber en vare (et kursus), og kan i de 
14 dage få pengene refunderet såfremt man fortryder. Men herefter, kan man ikke med mindre 
kurset bliver aflyst selvfølgelig. Det blev diskuteret, at hvis en f.eks. får en syg ægtefælle og ikke kan 
komme på kursus alligevel, hvad så? Vi blev enige om, at man desværre ikke bare sådan kan sælge 
til en anden, da en kan være medlem af 1866 og PEA, og den man sælger til er måske ikke medlem 
osv… Det bliver alt for omstændigt. Efter de 14 dage er overskredet, så er det i princippet ”bare 
ærgerligt”, og pladsen går til den næste på ventelisten.  
Beslutning: Vi blev enige om at nok ikke alle har lige let ved at forstår handelsbetingelserne på skrift 
på hjemmesiden hvorfor 1.) Handelsbetingelser skal fremgå allerede på forsiden, dette sørger KS 
for og 2.) Der skal laves en video, som forklarer handelsbetingelserne som vi har på skrift af JHZ 
(snart færdigt) på tegnsprog, som lægges op sammen med teksten på hjemmesiden. Heraf skal det 
fremgå tydeligt at fortrydelsesretten gælder til 14 dage efter et køb og ikke f.eks. 14 dage før et 
kursus starter. JBN laver video når JHZ er færdig med teksten.  
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6. Medlemsindmeldelse på hjemmesiden (JBN) 

Sagsfremstilling: Janne spørger om der er mulighed for at ændre den måde at melde sig ind i KAPT 
på Kapt.dk?   
 
Kommentar/beslutning:   
Bestyrelsen må meget gerne melde sig ind i KAPTs forening og blive medlem. JBN: syntes det så lidt 
mærkeligt ud når man meldte sig ind, det så ud som om man melder sig til et kursus. KS: og ser ud 
som om man skal betale, men det skal man jo ikke.  
Man må kunne gøre det lidt mere bruger venligt? (DGZ: jeg kan ikke huske hvad vi besluttede vi 
skulle gøre her? Hvem gør hvad?) 

7. Økonomi 

KAPT får tilskud på kr. 15.000,00 indsat i bankkonto d. 1. august 2021. 
I skrivende stund har KAPT en sjat penge indsat i Nemtilmeld fra de forskellige tilmeldinger, og man 
skal også tænke på, at al indbetalinger sker med kort, og med andre ord betyder det at der skal 
betales gebyr, afhængig af korttype, enten Dankort, Visacard eller Mastercard. Disse tilgodeha-
vende ligger spredt i de forskellige tilmeldinger i forskellige hold. 
Når et hold kursus bliver overstået, vil disse tilgodehavende i Nemtilmeld overført til KAPT’s bank-
konto løbende. Man skal lige minde om, at deltagergebyr skulle gerne dække 2/3 af lærerløn, mens 
1/3 dækkes af tilskuddet. 
 
Kommentar/beslutning: 
DO: orienterer om hvad der p.t. er kommet ind på kontoen fra tilmeldinger til kurser, og vil løbende 
orientere bestyrelsen.  

8. Næste møde 

Sagsfremstilling: Vi finder en dato for næste møde.  
 
Beslutning: Næste møde bliver 08.06 kl. 19-21 på Zoom 

9.  Eventuelt  
DGZ orienterer om status på lokaler til kurser: 

Pga. En kommunikationsfejl blev der ikke søgt om de sidste 4 datoer i november til tegnsprogs-
kurset, plus at DGZ ikke har været klar over nogle datoer som underviseren ikke kunne undervise på.  

Desuden er både Tegnsprogskurserne og Madlavningskurset ”ramt” af efterårsferie i uge 42, hvor 
skolerne har lukket. Der skal derfor naturligvis søges om en ekstra dato, i stedet for den dato i uge 42. 
Og da man lige nu ikke kan søge lokaler og vente på at ”rest-tiderne” bliver åbnet for ansøgninger igen, 
er det svært at komme videre. DGZ har kontaktet bookingteamet og bedt om hjælp, også til at søge 
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lokaler til Bo´s kursus om Bevidsthed om tegnsprog i oktober/november, men lige nu er DGZ blevet 
bedt om at vente til der åbnes for resttider. Der åbnes for resttider snart, men det vides ikke præcist 
hvornår, men DGZ får besked. Eller vi får en mail herom i gmail, så hvis I ser det først, giv gerne besked 
til DGZ ;-) DGZ siger, at det er frustrerende at vente og ikke få den hjælp til de manglende tider, pga. 
Der er tale om en fejl. Så nu krydser vi fingre og slår koldt vand i blodet.  

Mht. Lokaler hos 1866, DGZ er blevet bedt om at vende tilbage vedr.  
16/9 Festsalen er jo optaget af Yoga, Så der kan ikke samtidigt være debat om Audisme. Der 
blev spurgt om vi ville have søjlesalen. Vi bliver enige om at DGZ siger nej tak, da Audisme de-
batten er aflyst. 
8/10 er Festsalen optaget til anden side, så der kan ikke være debat om Organdonation der. DO: 
ønsker at DGZ spørger om tirsdag den 5/10 er ledig i stedet. Enten Festsal eller Søjlesal.  
4/11 er der også Yoga i Festsalen kl. 19-20.30 , hvorfor der ikke kan være debat om Ytringsfri-
hed samtidigt kl. 18-20. Så JHZ må gerne melde tilbage til DGZ snarest om vi skal have debatten 
i Søjlesalen, eller det skal flyttes til en anden dato, f.eks. 2/12? Da 2/12 er hvor der skulle have 
været debataften om Dilemma også aflyses, kan Ytringsfrihed evt. også flyttes til Søjlesalen den 
aften? (Festsalen er ikke ledig 2/12).  
Ja det er et puslespil, der helst skal gå op. 
 
For referat: Ditte Gaarde Zohnesen 
 
 


