Voksenundervisningens Samråd i Høje-Taastrup Kommune
Dato: 25/11-2021

Referat af årsmøde i Voksenundervisningens Samråd i Høje-Taastrup Kommune
Torsdag d. 25. nov. kl. 11.30 til 13.00.
Til stede fra bestyrelsen:
Annette Melby Christensen, Taastrup folkedanserforening, medlem
Anette Dahl Nielsen, Taastrup folkedanserforening, medlem
Anne Sørensen, koret Facett, kasserer
Karina Waage- Jensen, FOF, Formand
Gert Lauridsen, Mandagsaftenerne, medlem
Anne-Edith Forchhammer, Musikskolen Spil Op, sekretær
Derudover var følgende også tilstede:
Irene Hansen, koret Facett
Ole Lundum, Taastrup folkedanserforening,
Bjarne Spangler, AOF
Steen Gormsen Hansen, lokalråd og AOF
Christina Pedersen, Høje-Taastrup Kommune
Vi startede med en præsentationsrunde, da vi var flere nye.
1.

Beretning over Samrådets arbejde
Karina fremlagde sin beretning og den blev godkendt.

2.

Budget og regnskab
Anne fremlagde budget og regnskab. Pga. coronatiden er det ikke helt
enkelt at beregne regnskabet, så det var dejligt at Christina deltog, og
kunne rede trådene ud. Regnskabet blev godkendt.

3.
4.

Indkomne forslag - ingen.
Fremtidige arbejdsopgaver.
a. Coronatiden har været hård ved alle aftenskolerne, og heldigvis har
Høje-Taastrup kommune holdt hånden under aftenskolerne. Alle
aftenskoler har mistet elever, og specielt de små skoler har ikke

økonomi og forbindelser til at komme i kontakt med nye elever. Derfor
har vi besluttet at lave et kursus i sociale medier, i første omgang
omkring Facebook. På det kursus kan vi også finde ud af, hvilke grupper
der findes, hvor det vil være relevant at sætte opslagene op.
b. Vi skal have et samarbejde med andre samråd op at stå. Der arbejdes
med et musikalsk foredrag med Kim Sjøgren sammen med Kulturelt
samråd og Musikudvalget.
c. Vi skal lave en præsentation af os selv til brug til dialogmødet.
d. Vi vil prøve om vi kan lægge vores arbejdsopgaver således, at de
samarbejder med kulturelt samråd.
5.

Valg af bestyrelsesmedlemmer,
Både Bjarne Spangler og Steen Gormsen Hansen vil gerne ind i udvalget, så
vi byder dem velkommen. Vi konstituerer os ved næste møde.

6.

Valg af 2 repræsentanter til Folkeoplysningsudvalget.
Karina, Annette og Steen stillede op og holdt en valgtale. Christina og Ole
var stemmetællere. Karina og Annette blev valgt.

7.

Valg af revisor – Ole Lundum blev valgt.

8.

Eventuelt – en reklame for et arrangement omkring Dronningens jubilæum.

Voksenundervisningens Samråd
sekretær
Anne-Edith Forchhammer

