Dato: 12. juli 2021

Referat af ordinært Samrådsmøde tirsdag d. 16. juni 2021 i
Medborgerhuset i Taastrup.
Referatet fremsendes til formænd og kasserere via kommunen og til alle
gruppeledere via mail
Deltagere: Niels Egeberg, Bjarne Mårtensson og Jan Søgaard KFUM
Taastrup, Martin Pihl FDF Høje Taastrup, Birgit Mærsk DGP, Katja Aabye
og Henrik Sternhagen DDS Jacala og Appsi, Nana Winkler, Henrik Bech
Nielsen, Jan Nordenbjerg, og John Jensen DDS Wagandoo, Tine Hvidberg
Pedersen og Søren Pedersen FDF Hedehusene, Louise Riisager DDS
Balder/Hedehusene, Marius Enghoff Jensen FDF Taastrup, Lars Enghoff
Jensen FDF Taastup og FU, Per Stigaard Gruppe Loke og
folkeoplysningsudvalget, Peter Hansen FDF Hedehusene og
folkeoplysningsudvalget, Lene Egeberg KFUM Taastrup og FU, Annette Vad
DGP og FU og John Månson DDS Wagandoo og FU.
1. Velkomst.
Annette Vad bød forsamlingen velkommen til årets Samrådsmøde med en
særlig velkomst til Morten Hjørnholm, som er leder af Det
Kriminalpræventive Team i Høje Taastrup Kommune.
2 Uddeling af årets lederpris.
Per Stigaard motiverede udnævnelsen af årets prismodtager, Henrik Bech
Nielsen fra DDS Wagandoo og overrakte ham prisen sammen med Peter
Hansen. Traditionen tro fik Henrik en check på 2.630 kr. som bosat i
Taastrup.
3. Oplæg af Morten Hjørnholm om Det Kriminalpræventive arbejde
i Høje Taastrup Kommune.
Morten holdt et spændende og meget oplysende oplæg om Det
Kriminalpræventive arbejde i kommunen. Han fortalte om de mange
indsatser, som gøres for at komme kriminaliteten til livs og om det store
netværk og mange kontakter man har i alle dele af den kommunale
forvaltning.
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Kommunen har et godt budget til brug for teamets arbejde, og det er et
område, som har storpolitisk bevågenhed.
4. Det ordinære samrådsmøde begynder.
Efter en kort pause indledte Annette det ordinære Samrådsmøde.
5. Valg af dirigent og referent.
Peter Hansen blev valgt som dirigent og John Månson som referent.
Dirigenten konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt.
6. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt.
7. Formandens beretning.
Annette fremlagde sin beretning, som vedlægges dette referat som bilag.
Hun supplerede med en kort orientering om, at Appsi i den gammelkendte
skikkelse har standset arbejdet men at Jacala forsøger at videreføre det.
Mere senere i referatet.
Beretningen blev godkendt.
8. Aflæggelse af regnskab.
Lene Egeberg omdelte og gennemgik det revisorgodkendte regnskab.
Hun fortalte, at revisoren Jørgen Mathiesen havde godkendt regnskabet
medio april, og at han efterfølgende desværre var afgået ved døden d. 30.
maj.
Regnskabet blev godkendt.
Regnskabet vedlægges dette referat.
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9. Orientering om fordeling af resttilskud for 2020 og tilskud for
2021.
Annette orienterede om fordelingen af resttilskuddet for 2020. Der var i
alt 71.453 kr. til rest i puljerne for hhv. sommerlejrtilskud og
kursustilskud. De blev fordelt forholdsmæssigt blandt alle grupper og
kredse, da ingen havde søgt ekstra tilskud i 2020.
For så vidt angår 2021 er det samlede tilskud blevet noget mindre end i
2019 hvilket skyldes en mindre rammebesparelse og en negativ
fremskrivning. Der er i alt 437.200 kr. til fordeling i år.
Fordelingen hviler på de samme kriterier som de tidligere år, d.v.s.:
•
•
•

Basistilskud
500 kr. pr gruppe
Ledertræningstilskud
140 kr. pr. medlem under 25 år,
minimum 4.000 kr. pr. gruppe
Sommerlejrtilskud
225 kr. pr. medlem under 25 år

Der var ingen bemærkninger til fordelingen og nøglerne, som derfor også
vil lagt til grund ved næste års tilskudsfordeling.
Fordelingsskemaet og pointfordelingsskemaet vedlægges dette referat
som bilag.
10. Hvordan går det ude i grupperne.
De deltagende grupper og kredse blev bedt om at give lidt status på,
hvordan det går, ikke mindst efter Covid 19 begrænsningerne.
FDF Taastrup
•
•

Der er kommet lidt flere medlemmer under og efter coronaen
Antallet af ubudne gæster på grunden i Lindevangs/Rønnevangskvarteret er for nedadgående efter at der er iværksat
forskellige tiltag, bl. a. med kommunens hjælp

FDF Hedehusene
•
•
•
•

En gruppe ledere har været gode til at opretholde online aktiviteter
i lukkeperioden
Man har oplevet ca. 10 udmeldelser men har udskudt
kontingentbetalingen i en periode
Kredsen er på vej med en større lederrokade
Man vil starter noget ”familie FDF”
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FDF Høje Taastrup
•
•

Kredsen har oplevet et lille frafald
Man har udskudt kontingentopkrævningen

KFUM Spejderne
•
•
•
•

De har haft noget net-spejd, som er gået ok
Der har været en smule fremgang i medlemstallet
De har åbnet for de 6-8 årige og tilbyder nu også familiespejd
Deres nye Makerspace aktivitet er efterhånden på skinner, og vil
også blive medtaget på Spejdernes Lejr 2022

Appsi, som midlertidigt videreføres af Jacala
•
•
•
•
•

De er i færd med at sælge den gamle Amica hytte på Åvænget
Der er indledt et samarbejde med Borgerskolen og Mølleholmskolen
Der planlægges månedlige møder efter skoleferien
Desuden samarbejder de med en rollespilsforening
Planen er på sigt at videreføre Appsi som selvstændig gruppe igen

Jacala
•
•
•
•

Deres hytte i Sengeløse har været ramt af en større vandskade, så
de indtil videre må holde møderne i Appsis hytte
De har fået sat hegn op ved deres hytte i Lindevangs/Rønnevangskvarteret for at mindske adgangen for uønskede
elementer
De er i færd med at starte en juniorgren
Sommerlejrene vil blive holdt på Appsis grund

Balder
•
•

De har ikke oplevet noget særligt coronafrafald
De planlægger fejringen af deres 75 års jubilæum med et års
forsinkelse

Wagandoo
•
•
•

De er status quo med medlemmer, men har oplevet en smule
problemer med kontingentbetalingen
De genopstarter mikroafdelingen efter ferien og har også
familiespejd
De er i færd med at planlægge en række arrangementer i anledning
af gruppens 75 års jubilæum til august: dels en leder-, senior- og
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bestyrelsestur til Ungdomsøen, dels et heldagsarrangement med
forældre i Hedeland og dels en jubilæumsreception
Gruppe Loke, de gule spejdere
•
•

Det går generelt godt. De har ikke mistet medlemmer men
tværtimod fået ca. 25. nye det seneste år
Et enkelt møde har været aflyst som følge af et højt smittetal

De Grønne Pigespejdere
•
•

De har opkrævet halvt kontingent i foråret 2021 men er
nogenlunde status quo på medlemmer
Et regionsarrangement til Ungdomsøen er udskudt fra 2020 til 2022

11. Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag.
12. Orientering fra Folkeoplysningsudvalget.
Per fortalte, at udvalget blandt andet arbejder med et forslag om fleksible
kontingentformer. Forslaget vil komme til høring i Samrådet.
Endvidere har udvalget arbejdet med skærpet kontrol overfor enkelte
foreninger
13. Orientering om BUS repræsentanter.
FDF her valgt Per Bergman som ny BUS repræsentant i stedet for Lars.
Annette fortsætter som repræsentant for De Grønne Pigespejdere
Lene fortsætter som repræsentant for KFUM Spejderne
14. Valg af revisor.
Jan Nordenbjerg fra Wagandoo blev valgt som ny revisor i stedet for
afdøde Jørgen Mathiesen.
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15. Eventuelt.
Henrik Bech omtalte 2 projekter i relation til Spejdernes Lejr 2022 og
efterlyste samtidig flere hjælpere til opgaverne.
1. han planlægger at bygge et tårn, højere end tårnet fra 2017 lejren.
2. han har fået lejrens aktivitetsudvalgs godkendelse af at lave et
natløb på lejren, som tænkes afviklet over måske 5 aftener, såvel
på som udenfor lejren. Her ønsker Henrik etableret et
planlægningsteam på op til 15 personer.
Henrik Sternhagen oplyste, at Appsi havde haft et domænenavn: Taastrup
Spejderne, som man ville stille til rådighed for Spejdernes Lejr.
Da der ikke var yderligere kommentarer takkede dirigenten for et godt
møde og afsluttede det.

John Månson
Referent
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Annette Vad
Formand

