5. januar 2020
Referat af forretningsudvalgsmøde d. 12. november i Hedehuset.

Til stede: Lene Egeberg KFUM, Lars Enghoff FDF, Annette Vad DGP, Søren
Stigaard De Gule Spejdere og John Månson DDS samt i mødets indledning
kommunens nye konsulent på vores område Jesper Kristiansen.
Fraværende: Frederik Hansen og Peter Hansen Folkeoplysningsudvalget.
1. Godkendelse af dagsorden.
Den blev godkendt med den tilføjelse, at der tilføjes et punkt om
Spejdernes Lejr 2022 som punkt 9. Eventuelt bliver herefter til punkt 10.
2. Godkendelse af referat fra mødet d. 24. september.
Det blev godkendt.
3. Velkommen til Jesper Kristiansen.
Jesper blev budt velkommen og præsenterede sig selv.
Han har blandt andet været ansat I Sagnlandet i Lejre og i Dansk Center
for Rollespil.
I Høje Taastrup skal han blandt andet arbejde med faciliteter, friluftsliv og
børn og unge samt spejderområdet.
4. Evaluering af lederaftenen d. 8. november.
Der var enighed om, at det havde været en fin aften med et meget
spændende foredrag.
Beklageligvis var der ikke så mange deltagere som vi kunne ønske,
ligesom flere FU medlemmer var savnet.
5. Ændring af procedure vedr. tilskud 2019 og 2020.
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Annette orienterede om, at alle bilag vedr. 2019 skal afleveres senest d.
30. november og at ansøgninger om tilskud for 2020 skal fremsendes
senest d. 2. januar.
6. Høringer og svar.
Annette rekapitulerede de to høring vedr. hhv. kommunens budgetforslag
for 2020 samt ansøgningen fra KFUM Taastrup om tilskud til et ”Maker
værksted”.
Efter en skriftlig runde havde vi udtrykt vores tilfredshed med, at der ikke
var lagt op til besparelser på vores område, ligesom vi havde støttet
KFUM`s ansøgning under forudsætning af, at værkstedet også fremover
kan bruges af de andre grupper og kredse mod betaling af materialer og
at der også var penge tilbage i puljen til støtte af eventuelle andre
ansøgninger.
7. Nyt fra Folkeoplysningsudvalget.
Der var intet nyt at berette.
8. Nyt fra grupper og kredse.
FDF:
Lars fortalte, at FDF Taastrup har besluttet ikke at genopbygge kredsens
nedbrændte hytte ved Hvalsø. De har konstateret, at der ikke er så stor
søgning på at benytte hytten som tidligere.
I stedet vil man satse på at bygge eksempelvis en bålhytte, toiletter
og/eller en shelter.
KFUM:
Lene fortalte, at gruppen har fået en god start på Familiespejden og at
man planlægger at kunne indvie den nye bålhytte ved gruppens hytte
Oruphøj ultimo november.
De Grønne Pigespejdere:
Annette fortalte, at en række af gruppens ledere skal til ledertræf på
Nyborg Strand ultimo november.
Endvidere nævnte hun, at man vil rette henvendelse til kommunen med
henblik på at få opsat et højere hegn om gruppens grund.
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De Gule Spejdere:
Søren fortalte, at gruppen fortsat arbejder med at renovere sin hytte,
hvor 1. salen står for tur.
Herudover forbereder man sig på det kommende juletræssalg, der
desværre er blevet besværliggjort af, at man har fået stjålet sin trailer.
DDS:
John fortalte, at Skt. Pauls Gruppe fortsat kæmpe for at få en grund stillet
til rådighed til opførelse af en hytte. En ændring af en lokalplan til
formålet er under behandling i det kommunale system.
Appsi kæmper med for få medlemmer mens Jacala og Wagandoo
forbereder sig på juletræssalg, Jacala i Sengeløse og Wagandoo flere
steder i Taastrup.
9. Spejdernes Lejr 2022.
Annette orienterede om det kommende pressemøde vedrørende lejren.
Vi drøftede muligheden for, ligesom ved de foregående lejre at tage
initiativet til det første planlægningsmøde, når den tid kommer.
Det blev ligeledes foreslået at sende et invitationsbrev til FDF kredsene
om at deltage i lejren.
10. Eventuelt.
Der var intet til dette punkt.

John Månson
Referent
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