
29. Juni 2020 

KONSTITUERENDE 

BESTYRELSESMØDE I KAPT. 

PRIMÆRT ET BESLUTNINGSREFERAT 

Til stede: Janne Boye Niemelä, Jette Zehntner, Dan Olvhøj, Kim 

Støvring og Ditte Gaarde.  Ikke til stede: Adelsteinn 
Sæmundsson   

DAGSORDEN 

1. Konstituering af bestyrelsen (næstformand, kasserer, 2 to-årige 

bestyrelsesmedlemmer og 2 et-årige bestyrelsesmedlemmer) 

2. Oprettelse af en fælles platform til en bestyrelsesmappe som kunne 

bestå af vedtægter, referater, forretningsorden for HB, årshjul og 

andre dokumenter (måske Google Drev?)  

3. Oprettelse af en hjemmeside (Jette Z. vil gerne være ansvarlig for 

det) 

4. Oprettelse af et CVR (hvem vil være ansvarlig for det?) 

5. Erklæring om indhentelse af børneattester (hvem vil være ansvarlig 

for det?) 

6. Gennemgang af et budgeteksempel  

7. Oprettelse af en aktivitetsplan (hvem vil være ansvarlig for det?) 

8. Møde med Københavns kommune 

9. Medlemshvervning 

10. Videomeddelelse til alle interesserende på Facebook 

11. Underskrivelse på referatet fra generalforsamlingen 

12. Hvornår holdes næste møde?  

 

1. KONSTITUERING AF BESTYRELSEN 

Formand: Janne Boye Niemelä  

Næstformand: Jette Zehntner (2-årigt bestyrelsesmedlem) 



2 

Kasserer: Dan Olvhøj (1-årigt bestyrelsesmedlem) 

Bestyrelsesmedlem: Kim Støvring (1-årigt) 

Bestyrelsesmedlem: Ditte Gaarde (2-årigt) 

Suppleant: Adelsteinn Sæmundsson 

2. OPRETTELSE AF FÆLLES PLATFORM 

PODIO foreslås af Jette som platform, dels kan den mange flere 

ting en f.eks. Google Drev, der er masser af plads og hukommelse, 

og den kan administrere tunge filer. Derudover kan den oprette 

apps. Jette demonstrerede og både Jette og Janne har erfaring med 

platformen. PODIO blev vedtaget. 

3. OPRETTELSE AF HJEMMESIDE 

Efter en længere snak om mulige hjemmeside-typer, og om 

hvordan de enkelte kan ”håndtere” og ”kapere” unge filer, videoer 

etc. på hjemmesiden faldt valget på WIX. Kim og Jette hjælpes ad 

og er ansvarlige for at få hjemmesiden op at køre. 

A. Hjemmesiden 

i. Der skal laves en design manual (Jette og Kim) 

ii. Der skal ses på skrift-typer til logo skrift, således at vi får 

vores egen. Noget a la AOF så det bliver let genkendeligt. 

iii. Domæne: P.t. er domænet KAPT.dk ledigt! Men vi er nødt til 

at have lavet et CVR nr. først. Men snarest efter at dette er 

på plads, vil Kim sørge for dette. 

4. OPRETTELSE AF CVR NR. 

Ditte undersøger hvor, hvordan og hvad det koster at få oprettet 

et forenings-CVR nr. 
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5. ERKLÆRING OM INDHENTELSE AF BØRNEATTESTER 

Der skal undersøges retningslinjer, og om f.eks. både bestyrelse og 

undervisere skal have hentet en sådan.  

Attester kan bl.a. hentes på Politi.dk og Borger.dk  

Ditte undersøger. 

6. BUDGETEKSEMPEL 

Der opnås hurtigt enighed om, at det ikke kan lade sig gøre at lave 

et budgeteksempel under dagens møde.  

I stedet skal vi alle ud i noget research arbejde. 

Alle bedes undersøge hvad de tænker et typisk kursus koster pr. 

hold/deltager. Man kan lade sig inspirere af kursus priser hos 

AOF, LOF, DOF og lignende. 

Desuden skal undersøges hvad en sæson er? 

Alle: Undersøge hvad der kunne være interesse for af kurser. 

Dan undersøger specifikke ønsker hos gruppen 55+ 

Ved fredagens møde med Københavns kommune, skal bestyrelsen 

huske at spørge om hvornår et sådan budget eksempel skal være 

klart? 

7. OPRETTELSE AF AKTIVITETSPLAN 

Vi tænker overordnet at tilbuddene fra KAPT har tre spor:  

1. Kurser I tegnsprog (primært hørende som gerne vil 

gerne lære tegnsprog, men det kan selvfølgelig også 

være CI-brugere, og mennesker med progredierende 

høretab) 

2. Kurser PÅ tegnsprog, rettet mod tegnsprogstalende 

borgere, mange af dem døve som kan føle det vanskeligt 

at deltage i aftenskole tilbud for almindeligt hørende 

med tolk. Her vil de ligeledes kunne kommunikere 

ligeværdigt med andre kursister, og dermed 

forhåbentligt også møde og få nye sociale relationer. 
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(Jeg ved godt delen om kommunikation ikke er noget vi 

har talt om, men det har jeg DG tilføjet.) 

3. Det sidste spor, er mere samfundsrelevant og/eller 

debatskabende foredrag og lignende. 

8. MØDE MED KØBENHAVNS KOMMUNE 03.07.20 

Mødet starter kl. 14, men der er enighed om at møde kl. 13, så det 

tekniske kan komme op at stå 

 

Vigtige ting der skal afklares/spørges om med KK 

• Fra pkt. 6: Hvornår skal budget eksempel være klart? 

• Vi skal argumentere for hvorfor vi ønsker at bruge 1866´s 

lokaler så vidt det er muligt, eksempler: Det er i et 

tegnsprogsmiljø, ældre døve føler sig trygge der, Det ligger 

centralt i København- og alle Døve kender stedet, Det 

er ”Døvevenligt”- forstået på den måde at der er gode 

lysforhold osv. (Har I flere argumenter?)  

• Må/kan vi lave on-line kurser? 

• Må vi lave kurser for unge/børn under 18 år? Vi tænker her, 

at der er en stor gruppe CODA børn (børn af døve forældre), 

som mangler et sted med et tilbud for ligesindede som ved 

hvordan det føles at have døve forældre. 

• Hvis/Når vi er godkendt som forening og aftenskole, har vi 

så 15.000 kr. At gøre godt med, med det samme eller 

hvornår får vi de penge at starte op med? (der skal købes 

CVR, hjemmeside domæne osv.) 

• Næste frist for at sende ansøgning hvornår er det? Og hvor 

mange gange årligt? 

• Vi forventer at det er realistisk at starte faste kurser fra 

januar 2021 (Evt. blot et foredrag eller et kortere kursus i 

november/december).  Der er mange ting der skal på plads 

først, bl.a.: Ansættelse af en administrator/lærer, 

hjemmesiden skal op og køre, der skal findes undervisere, 
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lokaler, der skal laves tilmeldings og betalings system etc. 

Etc. 

9. MEDLEMSHVERVNING 

At være medlem af foreningen skal ikke koste noget. 

At reklamere og få lavet hjemmeside er vigtigt ift. nye medlemmer 

af foreningen. 

På hjemmesiden er det vigtigt med en ”under-fane” hvor 

foreningen og bestyrelsen bag aftenskolen beskrives med 

et: ”hvem er vi”. Her skal man kunne rykke på en knap, hvor man 

kan tilmelde sig og blive medlem, og samtidig give 

samtykke/tilladelse il at vi må bruge data. (Dvs. At medlemmerne 

f.eks. kan få beskeder når der er nyt på hjemmesiden og i 

foreningen, korrekt opfattet? - spørger Ditte) 

10. VIDEOMEDDELELSE TIL ALLE INTERESSEREDE PÅ FB 

I FB gruppen ”Aftenskole på Tegnsprog”, der hvor vi indkaldte til 

stiftende generalforsamling laves en lille kort video. Der er 265 

medlemmer p.t. 

Janne laver videoen 

Fremadrettet skiftes vi i bestyrelsen til a lave videoer il 

hjemmesiden ;-)  

11. UNDERSKRIVNING AF REFERAT FRA SIFTENDE 

GENERALFORSAMLING 

Janne og Jette har skrevet under på dagens møde. 

12. (EKSTRA PUNKT.) NÆSTE BESTYRELSESMØDE 

Næste møde bliver tirsdag 28.07 kl. 16.00 

Det bliver hos Ditte Gaarde, Hans Tavsens Gade 15 St, 2200 

København N. 

For referat: Ditte Gaarde 


