Kulturelt Samråd i Høje Taastrup Kommune
Referat fra Teams møde den 23. marts 2021
Deltagere:
Ruth Trier
Anette Dahl Nielsen
Jørn Jordan-Knudsen
Irene Hansen
Jørgen Kristensen
Mia Keinicke
Jette Thomsen
Stine Vad Johansen
Jan Hansen

Kunstforeningerne
Sang- og danseforeningerne
Øvrige kulturelle foreninger
Brugerrådet
Musikforeninger
Kulturhusene, teater og biblioteker
Teaterforeninger
Fritids- og kulturcentret
Musikskolen

Afbud: Merethe Klint og Otto Vinter

1. Valg af mødeleder
Irene Hansen blev valgt
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
3. Godkendelse af referat fra 26.01.2021
Godkendt
4. Orientering fra formanden.
Årsmøde i Brugerrådet aflyst igen, forventes afholdt senere på foråret.

5. Orientering fra Fritids- og Kulturcentret ved/ Stine
Tanker omkring en ny Kulturpolitik er halvvejs.
Handleplanerne for den nuværende politik bliver i efteråret sammenholdt med andre nye
strategier.
6. Orientering fra kulturinstitutionerne
Mia:
Kulturhusene forventes åbne igen omkr. D. 6. maj 2021, med forevisning af coronapas.
Sæsonbooking til sæson 21/22 skal ske inden d. 5/4-21.
Under coronanedlukning er der foretaget store vedligeholdelses projekter, bl.a. nyt
brandmateriel.
Der er testcenter i Hedehuset, det vides ikke pt. om dette fortsætter.
Der har været afholdt mange online arrangementer med stor succes, det overvejes om
sådanne arrangementer skal fortsætte efter genåbningen.
Jan:
Der er desværre ikke medtaget retningslinjer for en genåbning for Musik/Kulturskolerne.
Onlineundervisningen fortsætter, men der er problemer med tilrettelæggelse og motivation
især for musikskolen.

Det er fortsat kommunens strategi at der skal flere medlemmer til kulturskolerne, men
også at det skal bygge på kvalitet fremfor kvantitet.
7. Kulturelt Samråds repræsentantskabsmøde.
Repræsentantskabsmøde for 2020 atter aflyst. Forhåbentlig kan det ordinære møde for 2021
afholdes i okt./nov. 2021
8. Samrådets input til spørgeskema.
Ruths forslag til besvarelse blev godkendt. Herudover sender Irene Hansen eksempler fra koret
Facett vedrørende mulige kulturpas for voksne.
9. Oplæg til biblioteks- og kulturhusstrategi.
Mia præsenterede procesplanen, den fremsendte, for den nye strategi for kulturhusene, der
lægges stor vægt på fysiske rammer, værtskab, personalet og markedsføring.
Procesplanen blev godkendt på byrådsmødet i marts.
Input og kommentarer sendes til Mia.
10. Ungdommens Røde Kors – kulturelle foreningsaktiviteter.
Ungdommens Røde Kors har fået midler fra DGI, til arbejdet med at få udsatte unge ind i
foreningerne, primært sport men også med en mulighed for de kulturelle foreninger.
Dette var der interesse for, men der blev også talt om problematikken omkring ansvar og
erfaring.
11. Vestegnens Kulturuge 2021
Der arbejdes i forskellige arbejdsgrupper på tværs af de 5 kommuner.
Et fælles projekt vil blive byvandringer med forskellige kulturelle indslag undervejs.
En podcast med fortællinger til turen, bliver udarbejdet fra biblioteket.
D. 11/9-21 starter en tur med fællessang på Taastrup Gymnasium og afslutning i Hedehusene
hvor årets skulptur ”Flyttet i tid” bliver afsløret.
12. Ansøgninger:
12.a. Sisters Hope bevilliges kr. 30.000,-, til 5 års projekt i Hedehusene ved Charlottekvarteret.
Tema 1: Åbne kulturelle fællesskaber.
12.b. Beat The Elite får afslag med begrundelsen at arrangementet er et velgørende arrangement
som KS i.flg. vedtægterne ikke kan støtte.
12.c.Taastrup Folkedanserforening, bevilliges kr. 3500,- til Lancier i Vestegnens Kulturuge.
Tema 1: Åbne kulturelle fællesskaber.
13. Kunstudvalget
13.a. Arbejdet med skulpturen i Baldersbrønde følger planen, første rate er betalt.
Forventes færdig i uge 37 2021
Samtidig er der indhentet tilbud på renovering af de 2 historiske sten i området
Prisen vil være kr. 15.000,-. Opgaven er bestilt til udførelse.
13.b. Der har været flere henvendelser fra borgere ang. Taastrup Pigen som står ved Baldersbo.
Det undrer at den ikke står i Taastrup By, men den har været placeret ved Baldersbo siden
1972.
13.c. Organismen i Kulturcenterets Have får tilføjelser i Skulpturguiden efter henvendelse fra
borgere med nye oplysninger om kunstneren.

13.d. Renoveringen af sandstensrelieffet på Espens Vænge er i gang.
13. e. Udvalgets plan for kunst ved Hedehusene Bibliotek er stadig under udarbejdelse.
Vi afventer beslutning om hvorvidt vi får overført pengene fra 2020 til nu.
Derefter kontakter vi H.C. Andersen igen, men først biblioteket.
13.f. Der afholdes statusmøde i Byggekunstudvalget d. 25/3-21 på Teams.
14. PR-udvalg.
Afventer stadig mulighed for fysisk møde, da der skal arbejdes på PC med et
Power Point oplæg.
15. Folkeoplysningsudvalget
Intet
16. Eventuelt
Intet
Næste møde d. 27.04.2021

Ref. Jette Thomsen

