
BESTYRELSESMØDE | KAPT 
Dato: 14. juli 2020 | 16.15 – 19.00 

Deltagere: Janne Niemelä, Jette Zehntner, Ditte Gaarde, Dan Olvhøj, Kim Støvring, Adalsteinn Sæmundsson 

 

Dagsorden: 

1. Siden sidst 

2. Kommunikation og retningslinjer 

3. Fondsansøgninger 

4. Dan’s skema vedr. kurser 

5. Hjemmeside 

6. Bankforbindelse 

7. Næste møde 

 

 

Ad 1. 

- CVR nummer: Ditte har undersøgt og dr blev talt om adressekrav og kravet til bankforbindelse.  

Der kan godt oprettes CVR uden at have banken på plads forinden og ved mødets slutning 

oprettede Ditte og Jette et CVR nummer, i første omgang med Dittes adresse som den opgivne og 

KAPT’s mailadresse som reference. 

 

Adressen kan ændres efter behov.  

15. juli er modtaget godkendelse af CVR – dokumenterne er overført til Podio. 

 

- Mødet med Kommunen blev gennemgået for dem, der ikke deltog.  

Der foreligger referat fra dette møde i Podio. 

 

Der holdes fast i ansøgningsfristen til november, sådan at der kan udbydes en forårssæson fra 

januar 2021. 

 

Vedr. PEA og usikkerheder omkring tilskud er Adalsteinns kæreste jurist og kan måske hjælpe os 

med at blive klogere på det hele, inden ansøgning om godkendelse sendes afsted. 

 

- Børneattester: Ditte undersøger det videre til næste møde. Det virker til at vi skal vælge én fra 

bestyrelsen, der påtager sig ansvaret ift. indhentelse og administration af attesterne. 

 

Ad 2.  

- Efter kort drøftelse vedr. kommunikation og retningslinjer blev besluttet at det foreløbigt er Jette, 

der styrer Facebook og Janne, der styrer mail og videresender relevante mails til bestyrelsen for 

besvarelse. 

- Vi holder os til FB i første omgang. Andre sociale medier kan komme på tale senere. 
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Ad 3.  

- Fonds ansøgninger til opstartsudgifter: Jascha fonden har 4 årlige frister, hvor den der ligger 28 

august i år har relevans for os. Det blev besluttet at Jette og Ditte ser på dette og skriver 

ansøgningen. Det blev ligeledes besluttet at bestyrelsen samlet skal skrive mulige poster og pris i 

Podio, sådan at der kan medsendes et nogenlunde realistisk budget. Der er tale om hjemmeside, 

lokaleleje, diverse udstyr m.v. Jette sørger for et område på Podio til dette. 

 

Jette har en liste med 80 fonde, hvor der sikkert er nogle vi kan søge. Det undersøges. 

 

Adalsteinn kontakter 1866/Mads og forhører sig om lejepris og forhandler. 

 

Ad 4. 

- Dan gennemgik opstillingen, men fortalte også, at det er vanskeligt at gennemskue ift at vi ikke har 

nogen aktivitetsplan, så det hele er lidt hypotetisk endnu. 

 

Der var enighed om at vi skal have en aktivitetsplan, for at kunne lave et realistisk budget. 

Der vil både blive set på indkomne forslag, samt brugt sund fornuft ift at programmet er begrænset 

i første sæson og gerne skulle ramme bredt i starten. 

 

Bestyrelsen har hver især fået til opgave at undersøge 1-2 kursusmuligheder, herunder underviser, 

pris og lokaler m.v. 

Ad 5.  

- Hjemmesiden er i proces og vises når den er lidt længere i forløbet. 

Ad 6 

- Der var enighed om at undersøge Danske bank til en begyndelse. Dan har ansvaret for dette. 

Ad 7 

- Næste møde i bestyrelsen er 21. september kl 16. 

Det foregår på Cafeen Skjolds Plads, Skjolds Plads 2, 2200 København N. 

Der er mulighed for at købe kaffe/the og aftensmad på caféen efter mødet. 

 

 


