
STIFTENDE GENERALFORSAMLING – 
KØBENHAVNS AFTENSKOLE PÅ TEGNSPROG 
 

Dato for afholdelse af stiftende generalforsamling: 17. juni 2020 kl. 16.00 – 18.30 

Dagsorden: 

1. Idéen bag aftenskole på tegnsprog 

2. Valg af navn og idéudveksling  

3. Stiftende generalforsamling of valg af bestyrelse 

a. Valg af dirigent og referent 

b. Valg af stemmetællere 

c. Forslag til vedtægter og afstemning 

d. Forslag til budget og kontingent samt afstemning 

e. Valg af bestyrelse 

f. Valg af revisor 

g. Eventuelt 

 

 

Ad 1.  | Idéen bag aftenskole på tegnsprog 

Janne Boye Niemelä redegjorde for baggrunden for oprettelsen af en aftenskole på tegnsprog, herunder for 

behovet, set i lyset af den store interesse der har været for fx tegnsprogskurser og andet på det seneste.  

Ift. området for tegnsprogskurser er der særligt fokus på at sikre en god kvalitet og ensartethed, ved 

indledningsvist at tilbyde kurser til undervisere, sådan at disse klædes godt på inden og i samarbejde kan 

være med til at udvikle bæredygtigt undervisningsmateriale m.v.  

Ud over tegnsprogskurser er der også stor interesse for andre kurser i fx kreativt regi, samt debatskabende 

aktiviteter og foredragsrækker mv. som gennem aftenskolen kan formidles på tegnsprog så døve og 

hørehæmmede kan få glæde af en personlig udvikling gennem skolens aktiviteter. 

Janne redegjorde også for processen, hvor der lagdes vægt på at der stadig er mange ubekendte, idet vi 

endnu ikke har mødtes med Københavns kommune, hvilket sker efter den stiftende generalforsamling. 

Der vil derfor være spørgsmål på generalforsamlingen, der ikke kan besvares på stående fod. 

Spørgsmål der kom op under dette punkt: 

- Hvad med handicap venlighed ift. adgang til lokalerne?  

Svar: Det undersøges med Københavns Kommune, hvordan det foreholder sig ift. krav til handicap 

adgang. 

- Måske Skolen på Kastelsvej kunne være en mulig lokation? 

Svar: En spændende ide, bestyrelsen vil tage med i sine overvejelser og videre tanker. 

- Hvordan gives der tilskud?: 

Svar: Der redegjordes for procentfordelingen og hvordan der gives tilskud ift. handicappedes 

deltagelse. Der er stadig ubekendte størrelser i dette forhold, som skal undersøges nærmere. 

Blandt andet skal det undersøges, hvordan det ligger med tilskud til lokaler i Brohusgade 17. 



STIFTENDE GENERALFORSAMLING – 
KØBENHAVNS AFTENSKOLE PÅ TEGNSPROG 
 

- Hvad med kurser? 

Svar: Der tænkes i 3 spor: tengsprogsundervisning, andre kurser og debatskabende 

aktiviteter/foredrag. 

 

Ad 2. | Valg af navn og idéudveksling  

Janne redegjorde for arbejdsgruppens overvejelser og beslutning om at lade det være et valg der 

træffes på den stiftende generalforsamling, hvad aftenskolen skal hedde.  

Derefter debatteredes på kryds og tværs. 

Forslag til navne: 

- Never ending  

(henviser til art døve har svært ved at slutte af og komme ud af døren efter endt 

samvær, da der lige skal snakkes lidt mere.) 

- ATKE 

(Castbergs mellemnavn) 

- Hold øje 

- Øjenåbner 

- Talende hænder 

- KAPT 

(Københavns Aftenskole På Tegnsprog) 

 

Efter afstemning valgtes navnet: KAPT – Københavns aftenskole på tegnsprog 

Tegnet som følger navnet findes senere, evt. ved konkurrence på hjemmesiden eller lign. 

 

Ad 3. | Stiftende generalforsamling og valg af bestyrelse 

a. Valg af dirigent og referent 

- Dirigent: Janne B. Niemelä 

- Referent: Jette H. Zehntner 

 

b. Valg af stemmetællere 

- Kenneth Andersen og Birthe Pedersen 

 

c. Forslag til vedtægter og afstemning 

Spørgsmål til vedtægterne og forslag til ændringer: 
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- Må børn deltage? Ex. kurser målrettet børn/unge af døve forældre 

Svar: Bestyrelsen vil afklare dette med Københavns Kommune på det kommende 

møde. 

- Stk. 1.1 – Københavns Aftenskole på Tegnsprog  

- Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen 

- Stk. 4.5. - Skal der aut. Revisor på? 

Svar: Dette afklares på kommende møde.  

             -     Stk. 4.2 – omformuleres til 6 ugers frist for indkaldes i stedet for 4 uger 

-     Stk. 4.7 – forslag til vedtægtsændringer ændres til 4 ugers frist for indsendelse. 

-     Vedr. deltagerrepræsentanter udskydes dette til næste års ordinære generalforsamling, 

      hvor vi har haft deltagere.  

Det besluttedes på generalforsamlingen at vedtægterne kan vedtages med forbehold for afklaring 

på det kommende møde med Københavns Kommune. Såfremt der opstår et behov for væsentlige 

ændringer, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. 

 

d. Forslag til budget og kontingent og afstemning 

- Forslag og vedtagelse af kontingent – 0 kr.  

- Vedr. forslag til budget afventes møde med Københavns Kommune og en bedre indsigt 

i dette punkt.  

 

e. Valg af bestyrelse 

Formand: Janne Boye Niemelá 

Bestyrelse: Jette Zehntner, Ditte Gaarde, Kim Støvring, Dan Olvhøj  

Suppleant: Adelsteinn Sæmundsson. 

 

f. Valg af revisor 

Line Bisgaard 

 

g. Eventuelt 

Der var ingen punkter til eventuelt og efter at have takket for god ro og orden ophævedes den 

stiftende generalforsamling. 

Der indkaldes til konstituerende møde i den nyvalgte bestyrelse indenfor 14 dage. 
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Dirigentens og referentens underskrifter: 

 

Janne Boye Niemelä 

________________________________ 

 

Jette H. Zehntner 

________________________________ 

 

 


