Folkeoplysningens Voksenundervisnings Samråd i Høje-Taastrup
Kommune"
1/9-2021
_________________________________________________

Referat af bestyrelsesmøde i Samrådet
onsdag d 1/9-2021, kl. 12 - 14.00 i Kulturhuset, lokale 1
Gert og Jeanette nåede ikke frem.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt
2. Godkendelse af referat. Godkendt
3. Regnskab. Anne fremlagde regnskabet, to poster. Vi har penge fra sidste år.
Det er lidt besværligt at finde ud af budgettet pga. coronaen og den forvirring
det har fremkaldt. Aftenskolerne får 5/7 del af budgettet. Taastrup er den
eneste kommune der er så gode til at støtte aftenskolerne. Vi er dybt
taknemmelige.
4. Lokaler, Vi har fået de lokaler vi har bedt om. Venlig og imødekommende
betjening.
5. Coronasituationen. Status? Økonomien i foreningerne. Taastrup kommune
har holdt hånden under aftenskolerne. Vi har mistet deltagere, det er svært at
sælge billetter til foredrag, men et hold går det nemmere. Aftenskolerne har
mistet omkring 10% af deltagerne.
6. Dialogmødet??? Vi fik ikke sendt en til mødet, da vi næsten ikke har holdt
nogle møder, og vi kunne ikke nå at afholde et møde inden.
7. Fastholdelse af rammebevilling for hele 2021. Den første halvår får vi 5/7, og
resten af året er det den normale tildeling.
8. Hvad kan vi gøre for at få gang i foreningerne. Kan vi lave kursus i hvordan
man kan bruge de sociale medier til at reklamere? Vi vil arbejde på at få et
kursus op at stå. FOF vil gerne annoncere på deres side om de ting der sker i
andre foreninger. Carina vil gerne hjælpe os med at starte op.
9. Efterårsarrangement. Svend Brinckman. 12. nov. AOF har solgt 132 billetter,
FOF har solgt 100, i Taastrup teater. Karina kan godt bruge hjælp den aften.

Kulturelt samråd har Dronningens jubilæum, foredrag på Amatørscenen,
30.november.
10.Nyt fra FOU. Der er snart valg.
11.Eventuelt.
12.næste møde:26/10 kl 12 – 14. Kulturcenteret.

VH
Anne-Edith Forchhammer, sekretær

