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Referat fra bestyrelsesmøde 
Mandag den 1. februar 2021 - digitalt på ZOOM 

Tilstede: Janne Boye Niemelä, Ditte Gaarde, Jette Holte Zehntner, Dan Olvhøj, Adalsteinn 
Sæmundsson og Kim Støvring. 
 
Ordstyrer: Janne 
Referent: Kim 

Dagsorden: 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 8. januar 2021 
2. KAPT’s ordinære generalforsamling 2021 
3. Medlemsregistrering 
4. Arbejdsfordeling 
5. Kurser 
6. Booking af lokaler 
7. Økonomi 
8. Facebook 
9. Dansk Oplysningsforbund 
10. Næste møde 
11. Eventuelt 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Referat er godkendt uden bemærkninger. 

2. KAPT’s ordinære generalforsamling 2021 

Vi har en række vi skal forberede os til generalforsamling, hvor vi skal sende indkaldelse til 
generalforsamling ud til medlemmerne, have årsberetning og regnskab klar og det skal 
sendes ud senest den 8. februar 2021 - 6 uger inden generalforsamlingen. 
 
Vi er enige at fordele de forskellige ansvarsopgaver i bestyrelsen og har uddelegeret 
arbejdsopgaver internt. 
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Budget er ikke helt færdig og den fremlægges på selve generalforsamlingen - den bliver ikke 
sendt ud til medlemmerne sammen med indkaldelsen. 
 
Slutteligt havde vi en runde med vores tanker og afstemning af atmosfæren i bestyrelsen, 
samt. om vi (som er på valg) ønsker genvalg eller ej i bestyrelsen: 
 
Formand: Janne Boye Niemleä er på valg og ønsker genvalg. 
Næstformand: Jette Holte Zehntner er ikke på valg. 
Kasserer: Dan Olvhøj er på valg og ønsker genvalg. 
Bestyrelsesmedlem: Ditte Gaarde er ikke på valg. 
Bestyrelsesmedlem: Kim Støvring er på valg og ønsker genvalg. 
Suppleant: Adalsteinn Sæmundsson er på valg men ønsker ikke genvalg. 

3. Medlemsregistrering 
Vi har 36 medlemmer dd. og medlemslisten ligger på Dan Olvhøjs computer. (Resten af 
samtalen var en større diskussion om dataloven, og om vi måtte eller ikke måtte opbevare 
medlemslisten i Podio). Listen er nu lagt i Podio’s filbibliotek. 

4. Arbejdsopgaver 

Indkaldelse til generalforsamling: Kim. 
Årsberetning: Janne og Jette. 
Årsregnskab: Dan. 
 
Arrangere et webinar på ZOOM: Adalsteinn. 
 
Finde en referent: Ditte. 
Finde en dirigent: Adalsteinn. 
 
Der er blevet foreslået et par navne til referent- og dirigent rollerne:  
Dennis Sørensen og Christian Høybye (“Christian-computer”), Julie FF, Olivia Egeberg og 
Vivien Batory. 
 
(Husk gaverne til hhv. dirigent og referent på GF) 

5. Kurser 
Janne: Male/kunst kursus på plads og foregår om onsdagen. 
 
Ditte:  
Julestuen med Lisa Hedegaard, og Madlavning med Magnus Madsen er på plads! 
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Jette: Yoga på plads! 
 
Dan: 
Cykelrundtur med Peter Niemlä er på plads. Vi mangler en præsentationsvideo fra Peter. 
Byvandring - Jeg kender en guide hos AOF og skal kontakte ham snart, og høre om han 
kunne være interesseret.  
 
Kim: 
Fotografering og videoredigering har vi 2 undervisere til, såfremt det foregår i weekenderne. 
Vi mangler at finde lokaler. Fotografering og videoredigering er 2 separate kurser. 
 
Aktier og værdipapirer mangler også lokaler. Jeg mangler fortsat at få fat på nogle 
undervisere, alle dem jeg har spurgt indtil nu har takket nej tak. Jeg underviser gerne i nogle 
af de modulkurser, men det betyder at jeg mangler at få undervisere til de øvrige 
modulkurser, som jeg ikke kan undervise i.  
 
Hvis det ikke lykkedes at skaffe de undervisere til aktier og værdipapirer, må vi komme med 
nogle alternativer. 
 
Forberedelsestid (F-tid) 
Er F-tid inkluderet lønnen, eller skal vi betale udover selve lønnen? 
 
Vi får tilskud fra Københavns kommune (KK) til lønninger af undervisere og skoleleder. Af 
tilskud fra KK udgør 13% af tilskuddet lønning til skolelederen. 
 
Summasum: F-tid er inkl. løn og forberedelsestid og bestyrelsen afgør om F-tid er særskilt 
fra lønnen eller ej. 
 
Vi skal have lønforhandlinger individuelt med vores undervisere, og lønningerne kan 
variere. 

6. Booking af lokaler 
Gratis lokaler via portal 
Ditte har haft svært ved at finde rundt i lokaleportalen, hvordan man finder og booker de 
forskellige lokaler til undervisningsbrug.  Vi kan ikke rigtig komme videre i portalen, da vi 
mangler de relevante oplysninger om KAPT.  
 
(Det viser sig, at KAPT er registreret som frivillig forening, og skal omregistreres til 
forening, da vi på sigt vil have nogle ansatte og udbetaler løn) 
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Lokaler hos Døveforeningen af 1866 
Samarbejde med Døveforeningen af 1866 (1866) om brug af deres lokaler i huset og hvilke 
vilkår går vi ind til. 1866 har foreslået, at de stiller deres lokaler gratis til rådighed for 
medlemmer af 1866, mens ikke-medlemmer af 1866 skal betale og det gøres vha. vores 
kursuspriser. Et kursus koster for eksempel 1200 kr., og medlemmer af 1866 får rabat på 20% 
og skal for eksempel kun betale 1050 kr. 
 
Vi skal være opmærksomme på, at vi skal justere priser på vores kursus, hvis vi har udgifter 
til lokaler i 1866. KAPT har kurser der skal foregå i 1866, det er bl.a.: Julestuen, Yoga og 
Male-kunst. 
 
Bestyrelsen har givet Janne mandat, og hun kan fortsætte forhandlinger med 1866 om vilkår 
for brug af deres lokaler. 
 
Vi skal finde en dag, hvor vi - bestyrelsen kan prissætte vores kurser, når vi har kendskab, 
hvilke lokaler vi har til rådighed, både de gratis lokaler i portalen og lokaler hos 1866. 
 
Vi kan ikke booke lokaler nu, først senere på foråret og vi bliver derfor ikke klar den 1. marts 
med hjemmesiden, kurser og åben for tilmeldinger.  
 
Bestyrelsen er enige, at vi først frigiver vores hjemmeside, når vi har fået lokalerne og 
kurserne på plads. Det er ikke hensigtsmæssigt at reklamere for vores undervisere eller 
kurser indtil vi offentliggør hjemmesiden, da det giver mange unødige henvendelser fra de 
interesserede og det kræver masser af ressourcer. Det bliver måske først til maj måned. 

7. Økonomi 
Dan kom med en kort gennemgang af budget for 2021 (den er også lagt op på Podio) 
og gennemgår de forskellige poster via skærmdeling i EXCEL. 
 
Opmærksom på, at budgettet skal justeres, når vi ansætter en skoleleder og denne skal have 
minimum 202 kr. i timen. Der skal også en ansættelseskontrakt på skoleleder, og 
bestyrelsen havde en mindre diskussion om hvorvidt der skulle være en kontrakt, hvis 
skolelederen er ansat på en arbejdsuge mindre end 8 timer. 
 
Vi (bestyrelsen) har interesse i at få Henrik Haugaard som skoleleder. Ud fra hvad Jette har 
snakket med Henrik, er han indforstået og interesseret at starte på frivilligt basis i første 
sæson og vi (bestyrelsen) ser også på muligheder for honorar af frivillige indtil vi har råd og 
kan ansætte og aflønne folk. Flere af de forskellige tiltag er der tvivl om, og derfor vil Ditte 
og Jette stille afklarende spørgsmål til Københavns kommune, næste gang de har møde med 
dem. 
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8. Facebook 
Jette: Jeg har lavet en Facebook side, men den er sat op som business og der er intet valg om 
at oprette en anden form for side, når man starter forfra. På intet tidspunkt får man valget. 
 
Jette vil undersøge nærmere, hvad det koster at opretholde en Facebook side som business. 

9. Dansk Oplysningsforbund (DOF) 

Vi starter med oplæg fra Dan og 2 forskellige slideshows via skærmdeling omhandlende 
DOF. 
 
Den første slideshow: DOF 
 
Her gennemgår vi fordele ved at melde os ind hos DOF, som koster minimum 400 kr. pr. år. 
 
Nøglepunkter: 

● Medlemskab er inkl. ansvarsforsikring (som er påkrævet, når man har ansatte) 
● Adgang til deres platform (bl.a. administrationsværktøj) 
● DOF kan hjælpe med at skaffe foredragsholdere 
● Yder vejledning og assistance til forskellige kurser 

 
Bemærkning: Ansvarsforsikring er påkrævet, når man har ansatte (det vil vi have i form af 
skoleleder og undervisere) og koster omkring 5-700 kr om året. 
 
Udover de 400 kr. for medlemskab, skal vi betale en procentdel af omsætning, som påbyder 
1,80 kr. pr. undervisningstime pr. hold og afregnes ved årets afslutning. (note fra referent - 
hvis jeg forstår det korrekt, skal vi kun betale 1,00 kr. grundet handicap?) 
 
Den anden slideshow: ASA 
 
ASA er det centrale redskab i aftenskoles drift. Man kan administrere kursus hold, kursister, 
undervisere, lokaler mm. og evt. tilmelding og deltagerbetaling. 
 
Den håndtere også GDPR og evt. tilbagebetalinger ved aflysninger af kurser o.lign. 
 
Dan har hele bestyrelses godkendelse til at gå videre med projektet og melde KAPT ind hos 
DOF. I første omgang udlægger Dan til betaling for indmeldelsen. 
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10. Næste møde 
Vores næste møde og forberedelsesmøde til generalforsamlingen - torsdag den 11. marts kl. 
19:00 på ZOOM. 

11. Eventuelt 
Dan har kigget på kalender-funktion i Podio og efterlyser nogle funktioner. Vi er enige om, 
at vi venter til vi fået adgang til ASA hos DOF og se hvilke muligheder vi får der. 
 
Som medlem af DOF kan vi også søge om tilskud til forskelligt. DOF får 700.000 kr. årligt, og 
de forfordeler tilskuddet ud til deres medlemsforeninger. Man kan søge op til 25.000 kr i 
tilskud, og ansøgningsfrist er 2 gange årligt. Hhv. 15. marts og 15. oktober 
 
Vi kunne søge om tilskud til f.eks. abonnement af Podio og licens til ZOOM. Vi skal lave en 
liste over de tiltag, vi kunne tænke os at søge tilskud til.  
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