Kulturelt Samråd i Høje-Taastrup Kommune
Referat fra mødet den. 22.03.2022 i Taastrup Kulturcenter.
Deltagere:
Ruth Trier

Kunstforeninger

Anette Dahl Nielsen

Sang- og danseforeninger

Birgit Larsen

Øvrige foreninger

Jette Thomsen

Teaterforeninger

Finn Maymann

Musikforeninger

Irene Hansen

Brugerråd

Mia Keinicke

Bibliotekerne

Jakob Ganer Weigand Götz

Musik- og kulturskoleleder

Otto Vinter

Samrådets repræsentant i Folkeoplysningsudvalget

Stine Vad Johansen

Fritids- og Kulturcentret

Merethe Klint

Bestyrelsen for Musikskolen

Fravær/afbud:
Merethe Klint

Bestyrelsen for Musikskolen

Da det var første fysiske møde, blev Birgit og Finn budt velkomne og der var en hurtig præsentation af alle.

1. Valg af mødeleder:
Anette Dahl Nielsen
2. Godkendelse af dagsorden:
Pkt. 10, her indføres bevillinger der er foretaget pr. mail.
Derefter godkendt.
3. Godkendelse af referat fra d. 25.01.2022:
Godkendt

4. Orientering fra Formanden:
RT., har holdt møde med Jakob om fremtiden, Børnekulturhuset og de frivilliges indflydelse.
RT., deltaget ved Conductors Nytårskoncert.
Ang. Tunnelprojektet/kulturstrøget. 2 kunstnere er engageret til at udsmykke tunnelen, planen er at
alle vil få mulighed for input og deltagelse.

Halvårsrapporten 2022, aflyses da der ikke har været de store aktiviteter. Foreningerne får besked
herom.
Hvad kunne KS forstille sig at Musikskolens lokaler fremadrettet kan bruges til? Folkedanserne har lagt
billet ind og Music Base ønsker også at benytte lokalerne.
5. Orientering fra Fritids- og Kulturcentret:
a) Ny idrætskonsulent pr. 01.03.2022, Julie
b) KS`s restmidler fra 2021 er overført, jf. referat fra Byrådsmøde.
6. Orientering fra kulturinstitutionerne:
Jakob:

a) Rekrutteringen til Musikskolen er faldet med 20-25% over de sidste 5 år. Der arbejdes på en
plan med bedre markedsføring.
b) Børnekulturhuset forventes klar januar 2023
c) 16 kommuner er gået sammen om et ”syng mere sammen” projekt og har fået 17 millioner til
projektet. HTK er blandt de 16 kommuner. Der oprettes et Sangkraftcenter, som skal komme
med initiativer til mere fællessang.
d) Musikskolen mangler økonomi til instrumenter og vedligeholdelse af nuværende instrumenter.
PT. låner de fra andre steder.
Mia:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

7.
a)
b)
c)

Ny booking coordinator, Camilla Knudsen
Sæsonbookingen lukkede d. 21/3-22
20/4-22, årsmøde I Brugerrådet.
Indgået en 3 årlig aftale om 8 forestillinger årligt med MungoPark Teater.
Biblioteksstrategien er vedtaget i byrådet.
Nyt initiativ i Medborgerhuset, værksteder til print- syning og andet. Disse værksteder skal
være åbne for borgerne. Materiale bliver indkøbt og der ønskes frivillige til at hjælpe
borgerne.

.
Orientering fra Kulturelle Samråd i Danmark, herunder deltagelse på temamøde 2022:
ADN., orienterede om flytning af møde på Fyn med meget kort varsel, derfor deltog hun ikke.
Temamøde i Odense 25/4-2022, Ruth og Irene deltager.
Kulturkonference 2022 afholdes i Herning d. 30/9-2022

8. Kroppedal Museumsforening under Kulturelt Samråd:
Hvis FOU godkender museumsforeningen som en folkeoplysende forening, godkender KS dem i vores regi.
9. Vestegnens kulturuge 2022
Tema Nye Horisonter.
Stine vil gerne have informationer om hvilke foreninger der har planlagt aktiviteter.
10. Ansøgninger:
a) Tværpilen bevilliges 90% af det ansøgte beløb, kr. 1350,- til foredrag d. 7/4-22
Tema 1: Åbne kulturelle fællesskaber.

b) Taastrup Folkedanserforening bevilliges kr. 2500,- til Lancier i Vestegnens Kulturuge.
Tema2: Kultur der popper op.
c) Taastrup Folkedanser forening bevilliges kr. 2000,- til Folkedans i hele Danmark d. 3/9-22
Tema 2: Kultur der popper op.
d) Kunstforeningen Humlen bevilliges 90% af det ansøgte beløb kr. 5850,- til udstilling i april-maj.
Tema 1: Åbne kulturelle fællesskaber.
e) Kunstforeningen Humlen bevilliges 90% af det ansøgte beløb kr. 5850,- til udstilling i maj-juni
Tema 1: Åbne kulturelle fællesskaber.
f) Pr. mail er der blevet bevilliget flg.:
Hanen og Hønen kr. 2200,-, øremærket til PR.
Tværpilen 90% af det ansøgte kr. 2880,- til foredrag.
Kunstforeningen Humlen 90% af det ansøgte beløb kr. 4050,- til udstilling marts-april.
Taastrup Musikforening bevilliges underskudsgaranti til koncert i marts kr. 7656,Kroppedal Museum bevilliges underskudsgaranti til 2 koncerter kr. 35910,Seniorkoret bevilliges underskudsgaranti til koncert kr. 2700,11.

12.

Kunstudvalget:
a) Alt kunst i gemmerne er vurderet og sorteret, meget sat til side til en evt. auktion.
b) Firmaet bag projektet er under tvangsopløsning. Det har ikke været muligt at få kontakt.
Byggekunstudvalget holder møde i april ang. konsekvenserne.
c) Udvalget afventer svar fra beboerne i Baldersbrønde ang. ny placering.
d) Kunstudvalget er inviteret til samarbejde med eleverne fra Læringshuset ang. udsmykning.
PR-udvalget:
Intet

13. Folkeoplysningsudvalget:
Byrådsmøderne er fremadrettet flyttet fra torsdage til onsdag, dette giver flere medlemmer af FOU
problemer, da deres møde bliver flyttet til torsdage.
På aprilmødet skal der tales om fleksible kontingentordninger.
Spotkurserne genoptages.
14. Eventuelt:
Intet.

Mødet slut 19.30
Næste møde d. 26/4-2022 kl. 15.00 – 17.00
Jette Thomsen

