Kulturelt Samråd i Høje-Taastrup Kommune
Referat fra mødet den. 23. november 2021 i Hedehuset
Deltagere:
Ruth Trier

Kunstforeninger

Anette Dahl Nielsen

Sang- og danseforeninger

Jørn Jordan-Knudsen

Øvrige foreninger

Jette Thomsen

Teaterforeninger

Jørgen Kristensen

Musikforeninger

Irene Hansen

Brugerråd

Phillip Corell Hansen

Biblioteket/Kulturhusene

Jakob Ganer Weigand Götz

Musik- og kulturskoleleder

Otto Vinter

Samrådets repræsentant i Folkeoplysningsudvalget

Stine Vad Johansen

Fritids- og Kulturcentret

Fravær/afbud:
Merethe Klint
Jakob Ganer Weigand Götz

Bestyrelsen for Musikskolen
Musik- og kulturskoleleder

1. Valg af mødeleder:
Irene Hansen
2. Godkendelse af dagsorden:
Punkt 4 slettes, påført ved en fejl
3. Godkendelse af referat fra d. 28. sept. 2021:
Godkendt

4. Orientering fra Formanden:
- Julefrokosten bliver d. 14.12.2021 i Hedehuset.
- Ønskes Ruths oplæg ved repræsentantskabsmødet udsendt? Nej tak.

-

Den nye bestyrelse på Kroppedal har haft første møde, det forventes at der afholdes møde hver måned,
så de kan komme godt fra start.
Der har været forespørgsler på om hvorvidt noget af den opbevarede kunst kan udlånes. Dette tages op i
kunstudvalget.
Besøg fra Korsør Kulturhus, de er meget begejstrede for HTK´s tiltag.
Stationsbygningen i Hedehusene får nyt linoleumsgulv. Det er jo også et Kulturhus.
”Festen på Pladsen” har været for sidste gang. Nye tiltag afventer den store udvidelse af arealet.
”Visionen for Hovedgaden (i Hedehusene) er indstillet til godkendelse i byrådet.

5. Orientering fra Fritids- og Kulturcentret:
a) HTK er kommet med i projektet Kulturens Rige. Målgruppen er de 50-70-årige. Projektet skal arbejde på
tværs af faggrupper.
b) HTK har søgt om Slots- og kulturstyrelsen om midler til et projekt mellem kulturhusene, Ole Rømer
Skolen og Musik- og Teaterhuset til det nye Børnekulturhus. ”Grib engagementet”.
c) Aktiv Ferie, afholdes i alle ferier.
6. Orientering fra kulturinstitutionerne:

a) Den nye strategi for kulturhusene er nu klar til godkendelse i Byrådet.
Fokus på: Børn/børnefamilier
Kultur for alle
Kulturens rammer
Strategien har været langt omkring for at dække så bredt som muligt.
b) Stadig renovering på Medborgerhuset. Nyt Navneskilt er bestilt også til biblioteket på
hovedgaden.
c) Coronapas genindført på Musik- og Teaterhuset.
d) Forårsprogrammet er kommet.
e) Teateret får ny hjemmeside og Kulturpark får sin egen hjemmeside.
7. Orientering fra landsforeningen Kulturelle Samråd i DK:
Besparelser på vej, kan medføre flytning af sekretariatet.
Anette skal til repræsentantskabsmøde i Lorry.
8.

Evaluering af Kulturprisoverrækkelse og Repræsentantskabsmøde 2021:
Mange foreninger repræsenteret, god stemning. Ærgerligt at så mange gik inden kulturprisoverrækkelsen.
Ikke mange til kulturprisoverrækkelsen, måske bedre markedsføring.

9.

Godkendelse af Kulturelt Samråds statusrapport 2021:
Ruth havde fremsendt statusrapporten. Godkendt.
Stine sender til repræsentantskabet.

10. Beslutning om restbeløb på Kulturelt Samråds konti:
Restbeløbene overføres til 2022 og øremærkes til kunstindkøb.
11. Ansøgninger:
Ingen indkomne ansøgninger.
12. Kunstudvalget:

Projektet i Baldersbrønde, der bliver ikke fernisering i november, da det nye bylaug ikke mener, at skulpturen
er placeret det aftalte sted.
Skulpturen flyttes i samarbejde med Claus Dahl.
Heidi Hove har fået sidste betaling.
13. Pr-udvalget:
Præsentation af det nye informationsmateriale. Godkendt.

14. Folkeoplysningsudvalget:
Ikke afholdt møde
På mødet d. 24/11-2021, skal FOU besøge KFUM-spejderne og se deres arbejde med 3D. et projekt de har
fået midler til af udviklingspuljen.
Der skal også evalueres på de opsatte kameraer, tomme sale.
Evalueres på arbejdet i 2018-2022.
15. Eventuelt:
Otto informerede om at HTK har afsat lokaler til Dansk Data Historisk Forening, som mister deres nuværende
lokaler i Ballerup pr. februar 2022
HUSK foredrag d. 30.11.2021 på Taastrup Amatør Scene, om Dronningens 50 års regeringstid.
Astronomiarbejdet på Kroppedal mangler opbakning.
Mødet sluttede kl. 20.15
Næste møde d. 14. dec.2021 i Hedehuset

Jette Thomsen

