Dato: 16. oktober 2020

Referat af ordinært Samrådsmøde tirsdag d. 29. september i
Kulturcentret i Taastrup.
Referatet fremsendes til formænd og kasserere via kommunen og til alle
gruppeledere via mail
Deltagere: Niels Egeberg og Jan Søgaard KFUM Taastrup, Christian
Eilertsen FDF Høje Taastrup, Tina Skovgaard Madsen De Grønne
Pigespejdere, Katja Aabye, Karsten Harboe og Henrik Sternhagen DDS
Jacala, Bodil Hauge, Nana Winkler og John Jensen DDS Wagandoo, Sanne
Madsen og Jess Madsen DDS Sct. Pauls, Søren Hvidberg Pedersen FDF
Hedehusene, Anders Hansen Gruppe Loke, Jesper Kristiansen og Lars
Bælum Jensen Høje Taastrup Kommune, 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 Jesper Kristiansen og Lars Bælum Jensen.
Dernæst mindedes hun folkeoplysningsudvalgets mangeårige formand
Frederik Hansen, som altid har været spejderne en rigtig god mand, men
som desværre døde i forsommeren.
Endelig bød hun velkommen til Frederiks afløser Per Stigaard, som
sammen med Peter Hansen skal varetage vores interesser i
folkeoplysningsudvalget fremover.
2. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt.
3. Uddeling af årets lederpris.
Per Stigaard motiverede udnævnelsen af årets prismodtager, Karsten
Harboe fra Jacala og overrakte ham prisen.
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4. Oplæg fra Fritid og Kultur v Jesper Kristiansen om aktuelle
sager og Lars Bælum Jensen om Spejdernes Lejr 2022.
Jesper indledte med at fortælle, at DDS Balder-Hedehusene havde vundet
2. pladsen i kampen om årets foreningspris.
Dernæst fortalte han om sin egen baggrund fra rollespilsmiljøet og sit nye
job som fritidskonsulent med fokus på spejderområdet og mere generelt
outdoorforeningerne.
For så vidt angår de aktuelle fokusområder i Fritids- og Kulturafdelingen
fremhævede Jesper
•
•
•

Kommunens deltagelse i det store idræts- og bevægelsesprojekt
”Bevæg dig for livet”
Et nyligt afholdt møde i Hedehuset om friluftsliv i kommunen for at
finde ud af, ”hvad vi har og hvad vi mangler”
Et nyligt vedtaget bevægelsespakke som skal udvikle samarbejdet
mellem skoler og foreninger

Endelig tilbød han kommunens hjælp til foreningsudvikling,
netværksdannelse m.v.
Lars Bælum Jensen præsenterede sig som tidligere lærer, skolevejleder og
skoleinspektør på Rønnevangsskolen, Reerslev Skole og senest
Borgerskolen og nuværende ansat som bindeled mellem Høje Taastrup
Kommune og Spejdernes Lejr. Med denne baggrund og det deraf følgende
meget store netværk mener han at have de bedste forudsætninger for at
kunne bidrage til en spændende lejr.
Lars beskrev sine første indtryk af spejderne og deres formåen og
glædede sig meget til det videre samarbejde, ikke mindst med de lokale
spejdere og opfordrede til at samarbejde på tværs af foreningslivet.
5. Det ordinære samrådsmøde begynder.
Efter en kort pause indledte Annette det ordinære Samrådsmøde.
6. Valg af dirigent og referent.
Peter Hansen blev valgt som dirigent og John Månson som referent.
Dirigenten konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt.
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7. Formandens beretning.
Annette fremlagde sin beretning, som blev godkendt.
Beretningen vedlægges dette referat som bilag.
8. Aflæggelse af regnskab.
Lene Egeberg omdelte og gennemgik det revisorgodkendte regnskab.
Ved en fejl er kommunens tilskud ikke modtaget i 2019. Kassereren
opdager først det manglende tilskud i forbindelse med opstilling af
regnskabet i februar 2020 og på det tidspunkt er det for sent at få
tilskuddet udbetalt. Tilskud for 2020 er modtaget rettidigt.
Regnskabet blev godkendt.
Regnskabet vedlægges dette referat.
9. Orientering om fordeling af resttilskud for 2019 og tilskud for
2020.
Annette orienterede om fordelingen af resttilskuddet for 2019. Der var i
alt 33.174 kr. til rest i puljerne for hhv. sommerlejrtilskud og
kursustilskud. De blev fordelt blandt 6 grupper, som havde mange
kursusudgifter i 2019.
For så vidt angår 2020 er det samlede tilskud blevet en smule mindre end
i 2019 hvilket skyldes en mindre rammebesparelse. Der er i alt 466.500
kr. til fordeling i år.
Appsis tilskud er blevet reduceret som følge af lav aktivitet.
Fordelingen hviler på de samme kriterier som de tidligere år, dvs.:
•
•
•

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.
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Fordelingsskemaet og pointfordelingsskemaet vedlægges dette referat
som bilag.
10. Mål og visioner, opfølgning fra sidste års møde.
John orienterede om de endelige visioner, som blev korrigeret en smule
efter bemærkningerne, som blev fremsat på sidste års Samrådsmøde.
Forretningsudvalget havde justeret på de bemærkninger, som
omhandlede Spejdernes Lejr.
Herefter havde forslaget været til høring, hvor der ikke var kommet
yderligere bemærkninger.
11. Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag.
12. Orientering fra Folkeoplysningsudvalget.
Peter fortalte fra udvalgsmøderne
•
•
•
•

Mike Breuning fra Øvrige Foreningers Samråd er blevet valgt som
ny formand for udvalget
Man har afholdt temadrøftelser om et udvidet samarbejde på tværs
af samrådene
Udvalget har arbejdet med udviklingspuljen og drøftet kriterierne
Man har arbejdet med foreningslederakademiet

13. Orientering om BUS repræsentanter.
Søren Stigaard blev genvalgt som repræsentant for De Gule Spejdere og
John Månson som repræsentant for DDS grupperne.
14. Valg af revisor.
Jørgen Mathiesen blev genvalgt.
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15. Eventuelt.
Annette gjorde reklame for kommunens Spotkurser, som jævnligt
udbydes. Der er gode tilbud imellem.
Jesper gjorde reklame for facebooksiden ”Aktiv Fritid i HTK” og appen
”Oplev HTK”. Foreningerne kan gøre reklame for sig selv ved at oprette
deres aktiviteter på Kultunaut.
Niels Egeberg gjorde opmærksom på en ny kommuneplan, der skal
udarbejdes og opfordrede til, at foreningerne engagerede sig i afsnittet
om friluftsliv
Katja oplyste, at Jacala ligger inde med en række våben og andre effekter
til brug for rollespil. De kan lånes af andre foreninger.
Jess nævnte, at Sct. Pauls Gruppe overvejede at købe noget
genoplivningsudstyr og nævnte muligheden for noget fælles investering.
Han blev opfordret til at søge Trygfonden.
Da der ikke var yderligere kommentarer, sluttede dirigenten mødet.

John Månson
Referent
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Annette Vad
Formand

