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Møde vedr. aftenskolefunktion onsdag d. 17. juni kl. 11 

Mødet er berammet til max. 2 timer 

Tilstede: Marianne K, Bodil, Ellen, Lis B, Else, Bent, Anders,  

Referent: Else 

1. Godkendelse af dagsordenen √ 

2. Aftenskoleledelse 

Ledelse d.d. opgavernes omfang 

Er drøftet af Bent og Else på formøde, opgaverne er praktisk opstilling 

og lignende omkring de enkelte kurser plus: regnskab, tilmelding, kom-

munikation med kommunen… 

Hvad skal ændres for en fremtidig teamledelse kan fungere enkelt 

og nemt? 

Hvem er den fremtidige teamledelse? 

Bent er formel leder med Else som assistent – de finder ud af en måde 

at gøre tingene på. 

- Aftenskolen og Aktivitetsudvalget 

Sammenlægning/samarbejde 

Hvad skal tilpasses/ændres? 

Arbejdslogistik videre frem 

Teamledelse: Bent og Else, samarbejder med aktivitetsudvalget om ar-

rangementer der holdes som aftenskole-kurser.  

 

Museet (læs: Aktivitetsudvalget) har pt. mindst flg. tre typer arrange-

menter: 

- Aftenskolekurser med tilmelding 

- Foredrag med løn og tilmelding 

- ”rødvin”-foredrag uden løn udover rejse og måske uden tilmelding 

Aktivitetsudvalget må fortsat lave ”rødvinsarrangementer” – alting be-
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høver ikke pludselig laves efter aftenskoleregler, og måske er det slet ik-

ke muligt at lave fx arrangementer med kort varsel efter de stive regler. 

 

Vi tror på at tilmelding til kurser og lignende fremover skal hænge 

sammen med betaling – man er ikke tilmeldt før man har betalt kurset. 

Det kræver nok en tilvænning for hidtidige mere eller mindre faste kur-

sister. Og det fjerner ikke hele arbejdet med tilmeldinger for aftensko-

len: der vil nok fortsat være kursister som har brug for at snakke med 

aftenskolelederen inden de beslutter sig for evt. tilmelding. 

3. Aftenskole/økonomi-regnskab 

Hvordan gør vi så det forenkles? 

Assens Kommune vil sikkert ikke i længden betale lærerlønninger for os, 

så vi har nok under alle omstændigheder behov for at skifte til at have 

lærerløn hos FORA.  

 

Vi tror på at Aftenskolens regnskab skal integreres med Hørvævsmu-

seets regnskab – Aftenskolens regnskab bliver en konto og ikke et selv-

stændigt regnskab. Men FORA hjælper sikkert kun med regnskab for af-

tenskolen, nok ikke med det samlede regnskab.  

 

Vi tror måske reelt ikke på en forenkling hvad regnskabet angår – men 

blot en anderledes måde at gøre tingene på.  

 

Else lover at forsøge at snakke med FORA om hvordan tilmelding mm 

laves i deres regi og hvordan det kan samarbejdes med vores hjemme-

side. 

 

Der bliver givet en overgangsordning, hvor vi løbende skal evaluere, 

samle op og informere om hvordan ting vedr. aftenskolen laves. 
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4. Opsamling 

Hvad skal videre til bestyrelse? 

Vedtægter? 

Andet? 

Hvad skal informeres ud til frivillige/medlemmer /andre? 

Vi skal huske at melde ud til de frivillige at vi at ved at arbejde med af-

tenskolens struktur.  

Økonomi og tilmelding: vi går efter at lægge aftenskole og museum 

sammen til nytår. Bestyrelsen skal se på vedtægterne og på hvor meget 

og hvordan der evt. skal ændres. 

Else og Jane + kommende ny regnskabsfører snakker sammen med FO-

RA om aftenskolens lærerlønninger og tilmelding for kursister 

5. Evt. 

Vi mødes i oktober. 

 

 

 

 


