Referat af: Folkeoplysningens Voksenundervisnings Samråd i HøjeTaastrup Kommune"
Bestyrelsesmøde d. 26/10 2021
_________________________________________________

Tirsdag d. 26/10 2021 kl 12 - 14 i Suiten i Medborgerhuset
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt
2. Godkendelse af referat fra 1. september. Godkendt
3. Høringssvaret - Kommunen har frafaldet kravet om reduceret tilskud til
voksenundervisningens område.
4. Regnskab. Anne fremlagde et regnskab, hvor hun havde estimeret udgifterne
til resten af året. Det blev vedtaget at AOF og FOF modtager kr. 3000 hver for
deres store arbejde med udsendelse af billetter, PR og administration.
5. Årsmøde. Dato for årsmøde 2021: torsdag d. 25. nov. kl 11.30 til 13.00,
Medborgerhuset, værelse 1. I håb om at få nogle folk til at komme, byder vi
på julefrokost. Der skal tilføjes et punkt: Valg af repræsentanter til
Folkeoplysningsudvalget. Der skal vælges to, og Annette og Karina stiller op.
Husk at Christina også skal indbydes til årsmødet.
6. Lokalesituationen. ” ”Mandagsaftener i Sengeløse”” har en udfordring, da
lokalet de benytter skal ombygges. Der blev foreslået, at foreningen retter
henvendelse til Sengeløse plejehjemmet. De har en dejlig sal, og så kan
”Mandagsaftener i Sengeløse” invitere beboerne gratis med, en win win
situation.
7. Coronasituationen. Da foreningerne ikke har haft et normalt år, og heller ikke
normale ind- og udbetalinger, vil vi søge om, at foreningerne bliver fritaget for
udgiften til revisionen. Jeanett skriver til Christina. Aftenskolerne vil som altid
sende en opgørelse over de ”afholdte” timer som der er udbetalt løn for.
8. Kursus i de sociale medier, Karina vil gerne hjælpe med Facebook, men efter
at forårskataloget er sendt i trykken.
9. Svend Brinckmann 12. nov. i teateret. Vi skal være der kl. 18 som
medhjælpere, og foredraget begynder kl. 19. Det er vigtigt at vi selv stiller op,
så teateret kan spare deres personale, og vi nogle udgifter. Det blev vedtaget

at AOF og FOF modtager kr. 3000 hver for deres store arbejde med
udsendelse af billetter, PR og administration.
10.Julemarked i Kulturcenteret, status? Ingen julemarked i år.
11.Arrangement til foråret? Vi forsøger at lave et arrangement sammen med
Kulturelt Samråd og musikudvalget. Tanken er at invitere Kim Sjøgren. Vi
foreslår, at vi laver det til en mere helhedsoplevelse med et glas hvidvin
inden.
12.Et årshjul, se nedenfor.
13.Eventuelt.

VH
Anne-Edith Forchhammer, sekretær

Årshjul:
1. kvartal:
▪
▪
▪
2. kvartal:
▪
▪
3. kvartal:
▪
▪
4. kvartal:
▪

konstituering samt datoer for møder resten af året.
Lav en præsentation af samrådet til dialogmødet
efterårsarrangement
lokaler
rammebevilling
årsmødet
fremtidige arbejdsopgaver
regnskab

