Kulturelt Samråd i Høje-Taastrup Kommune
Referat fra mødet den 14. december 2021 på Teams
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Bibliotekerne

1. Valg af mødeleder:
Otto Vinter
2. Godkendelse af dagsorden:
Pkt. 1 flyttes til afslutning af mødet.
Derefter godkendt.
3. Godkendelse af referat fra d. 23. nov. 2021:
Under pkt. 15, rettes Glostrup til Ballerup
Godkendt

4. Orientering fra Formanden:
- Vellykket opstart på ”Kulturens Rige”. Medlemmerne fra HTK har mødtes og lært hinanden lidt at kende,
Der er enighed om at Gadehavegård og Taastrupgård ikke skal bruges som cases, da der i forvejen er stor
interesse for disse områder.
5. Orientering fra Fritids- og Kulturcentret:
a) Stine nævnte de nye medlemmer i byrådet og i Fritid- og Kulturudvalget.
b) Otto Vinter og Jørn Jordan-Knudsen fortsætter i bestyrelsen for Vestskoven
c) Ny registrering af kunsten på rådhuset. Hvad er det værd og hvad skal med til det nye rådhus.
d) Kontakt fra en lokal kunstner Henrik Schmidt, ang. gavlmaleri, udføres til Vestegnens Kulturuge 2022

6. Orientering fra kulturinstitutionerne:

a)
b)
c)
d)

Sekretæren på Musikskolen fratrådte d. 30.nov 2021
Signe ansat som kulturkoordinator pr. 3. jan. 2022
Ny hjemmeside til Musikskolen under udarbejdelse.
15% færre elever på musikskolen, hvordan vil det påvirke skolens økonomi? Dette diskuteres pt.
med kommunen.
e) Jakob og Merethe Klint har været på rundvisning i det nye Børnekulturhus. Jakob påregner
besøg rundt i kommunen for at finde lokalemuligheder.
.
7. Kunstudvalget:
a) Det nye bylaug i Baldersbrønde har besluttet hvor de ønsker skulpturen placeres. Dette skal dog
godkendes på et fællesmøde i borgergruppen. Derefter samarbejdes med Claus Dahl.
b) Kommunes rundkørsler skal renoveres, ved nogle af dem står nogle skærme og buer. Hvad skal der ske
med dem? De skal ikke genopstilles.
c) Foredraget på TAS om Dronningens 50-års jubilæum var en succes. Indtægten overføres til HTK.
8. PR-udvalget:
Intet at berette
9. Folkeoplysningsudvalget:
a) Næste møde d. 15.dec. 2021, her skal der tales om nedsættelse af udvalg til behandling af fleksible
kontingenter.
KS og øvrige foreninger har meldt ud, at det ikke vil være aktuelt i deres foreninger.
b) FOU har været på besøg hos KFUM-spejderne for at se hvad de skal/kan bruge deres 3D printer til.
Den skal bruges til projekter som byggerier. De giver tilbud til andre foreninger om brug af printeren.
10. Eventuelt:
Merethe Klint at hun i starten af 2022 vil bruge sin tid på Musikskolen og derfor kan forventes at melde afbud
til KS´ møder i starten af året.
11. Tak for arbejdet i Kulturelt Samråd 2018-2021
Mødet sluttede kl. 20.15 Ruth takkede Jørn og Jørgen for deres store arbejde i KS og ønskede dem held og
lykke i fremtiden.
De vil blive inviteret til det første møde i 2022, hvor vi mødes fysisk.
Mødet sluttede kl. 19.00
Jette Thomsen

