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Dagsorden:  

1. Siden sidst 

2. Opstart og Corona 

3. Ansøgning om godkendelse og tilskud 

4. Fundraising strategi fremadrettet 

5. Aktivitetsplanen 

6. Hjemmesiden  

7. Næste møde 

 

Ad 1. 

Der var ikke nævneværdigt til dette punkt idet der har været sommerferie og opfølgning dækkes 

af de kommende punkter i dagsordenen. 

Ad 2. 

Idet Corona pandemien stadig er i fuld vigør og sandsynligvis vil være det en rum tid endnu blev 

det besluttet at udskyde kursusstarten til efter sommerferien 2021. 

Det giver ikke mening at bruge en masse kræfter på at sætte i værk, når kurser i foråret er usikre 

ift. aflysning og andet og aflysninger også vil betyde ekstra administrativt arbejde med at sende 

bevilligede midler retur. 

Ad 3. 

Der er frist for ansøgning om godkendelse af KAPT som aftenskole d. 1. november. Denne 

ansøgning skal skrives uafhængigt af dato for opstart. Ansøgningen skal suppleres med en 

aktivitetsplan samt referat fra seneste generalforsamling og foreningens vedtægter. Hvorvidt 

ansøgningen også skal indeholde et færdigt budget for den kommende sæson, vil Janne 

undersøge. Det er muligt at denne del kan vente, til vi ansøger om selve tilskuddet.  

Opgaver ifm. skrivning af ansøgning om godkendelse fordeles i bestyrelsen – se senere i referatet. 



Som en del af ansøgningen skal yderligere vælges en ansvarlig for indhentelse af børneattester. 

Det er dog en formssag, idet vi ikke umiddelbart opererer med kurser målrettet børn under 15. 

Ditte valgtes som ansvarlig for dette og tager hånd om det videre forløb. 

Det aftales at holde et bestyrelsesmøde medio oktober, hvor det samles op på de fordelte opgaver 

der hører til ansøgningen. Her er særligt aktivitetsplanen væsentlig at få på plads. Læs mere om 

aktivitetsplanen under punkt vedr. dette. 

Vedr. ansøgning om tilskud, hvor der er 6 årlige frister at vælge mellem, undersøger Janne med 

kommunen, hvilken der vil passe bedst til vores proces. 

Janne undersøger også hvornår vi modtager hhv. opstartstilskud og det egentlige tilskud, samt 

hvordan opstartstilskuddet helt konkret kan anvendes.  

 

Ad 4.  

Efter afslaget fra Jascha fonden var en kort snak om mulige årsager. 

Årsager der kan peges på er: 

• Aflønning af leder i budgettet  

• Manglende materiale til illustration af tilbuddet. Der mangler en aktivitetsplan og der er 

intet PR-materiale medsendt (hjemmeside eller andet) 

Bestyrelsen blev enig om at få styr på PR-materiale og en aktivitetsplan, samt slette 

lønomkostningerne i budgettet. 

Jette har en liste med omtrent 80 fonde fra andet arbejde der kan bruges som inspiration og der 

enedes om at søge hos Oticon som en af de første i næste ombæring. 

Ad 5. 

Drøftelse af aktivitetsplanens kurser. 

Vi enedes om i alt 10 kurser på tværs af områder. Der tilføjes et ekstra kursus, sådan at vi har en 

buffer, hvis noget skulle mangle tilslutning. 

• 3 tegnsprogskurser – 1 for undervisere og 2 for hhv. begyndere og let øvede. Kurset for 

undervisere kan evt. lægges for sig selv i foråret. Vi skal dog have undersøgt det ift. tilskud. 

(Undervisere: Jane Brøndum – kursus for undervisere, andre kurser: ? ansvarlig: ?) 

• 1 kursus i kunst (maling, læder og glas)  

(Underviser: Tine Thyssen, Ansvarlig: Janne) 

• 1 kursus i yoga 

(Underviser: Inger Calundan, ansvarlig: Jette) 

• 1 kursus i madlavning 

(Underviser:? , ansvarlig: Ditte) 

• 1 fotokursus  



(Underviser: ? , ansvarlig: Kim) 

• 1 kursus om aktier  

(Underviser:?, ansvarlig: Kim 

• 1 kursus i kajak/SUP 

(Underviser:?, Janne spørger Dan og Adalstein om ansvar for dette) 

• 1 kursus i Deaf Studies 

(Underviser:?, ansvarlig:?) 

• Ekstra kursus i droneflyvning 

(Underviser:?, Ansvarlig:Dan) 

 

Det aftaltes at Kim laver et skema til at få overblik, hvor de ansvarlige for planlægning af kurserne 

så kan indsætte informationer. Dette deles på Podio og via mail. 

Ang. debatskabende aktiviteter skriver vi i ansøgningen at vi planlægger at arrangere 1 aktivitet 

(dækker de lovpligtige 10%) og kommer med ideer til tema. 

Det aftaltes også at lægge hovederne i blød ift. at arrangere 1 foredrag i sæsonen. Dette 

afstemmes med 1866, så vi ikke kommer ud i noget konkurrence med dem. 

Ad 6. 

Hjemmesiden er så godt som på plads. Der mangler blot data til kurser, justering af 

tilmeldingsløsningen og betalingsdelen samt videoer til hjemmesiden. 

Det aftaltes at Jette står for dette og giver et kursus, når alt er på plads, sådan at andre i 

bestyrelsen også kan håndtere den senere hen. 

Ang. videoer aftaltes det at Kim har ansvaret for dette område. For at sikre ensartethed og et 

professionelt ydre håndterer han også optagelser og redigering. Der er tale om videoer fra både os 

som aftenskole og til præsentation af kurser/ undervisere. 

Ad 7. 

Næste møde: 

Onsdag d. 14/10 kl 16.30 

Mødet afholdes hos Kim: 

Baltorpvej 70 st. tv - 2750 Ballerup 

Evt. afbud til mødet meldes på Podio i god tid forinden. 

Vi bestiller pizza efter mødet og spiser der. 

 

  



 

 

 

 


