Kulturelt samråd i Høje Taastrup Kommune
Referat fra Teams møde den 27. april 2021
Deltagere:
Ruth Trier
Anette Dahl Nielsen
Jørn Jordan-Knudsen
Irene Hansen
Jørgen Kristensen
Merethe Klint
Mia Keinicke
Jette Thomsen
Stine Vad Johansen
Jan Hansen

Kunstforeningerne
Sang- og danseforeningerne
Øvrige kulturelle foreninger
Brugerrådet
Musikforeninger
Forældrerepræsentant, Musikskolens bestyrelse
Kulturhusene, teater og biblioteker
Teaterforeninger
Fritids- og kulturcentret
Musikskolen

Afbud: Otto Vinter

1. Valg af mødeleder
Merethe Klint blev valgt
2. Godkendelse af dagsorden
Ansøgning fra Callisto under pkt. 12.
Godkendt
3. Godkendelse af referat fra 23.03.2021
Godkendt
4. Orientering fra formanden.
KS har flere underudvalg, som nyt medlem tilbydes Merethe at deltage i et af disse.
Merethe overvejer.
Ruth, Anette og Jan må snart mødes i ad hoc-udvalget ang. fordelingsnøglen.
Ruth har booket Taastrup Idrætscenter til Kulturprisoverrækkelsen d. 9/11-2021.
December mødet booket i Kulturcenteret s pejsesal d. 14/12-2021
Museet Kroppedal har inviteret repræsentantskabet til genåbning.
Anvendelse af udvalgte lokaler i Hedehuset tages på næste møde.
Ønske om nyt teaterhus med flere ressourcer.

5. Orientering fra Fritids- og Kulturcentret ved/ Stine
Stine har intet til dette punkt.
6. Orientering fra kulturinstitutionerne
Mia:

Glædelig genåbning af få aktiviteter, som så blev lukket igen i Taastrup Nykirke Sogn.
Der er opstået en problematik ang. coronapas de steder hvor der er selvbetjening. Der arbejdes
på en løsning.
Hedehuset vil fortsat være testcenter frem til sommerferien.
Booking af lokaler sæsonen 21/22 er næsten på plads. Stor efterspørgsel
Der forventes afholdt brugerrådsmøde i kulturhusene med workshop i august.

Jan:
Musikskolen har genåbnet for børn og unge under 18 år, dog ikke i Taastrup Nykirke Sogn.
Sag om kompensation af kontingent tages på politisk møde i maj.
Musikskolen frygter lidt en mindsket tilmelding sæson 21/22, grundet nedlukningen og
det dyre kontingent.
Differentieret brugerbetaling tages også op politisk.

7. Drøftelse af kulturens faciliteter i HTK.
Måske skal KS komme med input til faciliteterne for kulturen. De er jo kulturens idrætshaller.
Hvilke behov er der i forhold til faciliteterne?
Forslag: Fløng Forsamlingshus trænger til nye vinduer der matcher bygningen. Ejes af
Kommunen.
Anlægning af nye petanquebaner ved Hedehuset.
Hvad med kulturhuse i de nye boligområder?
Mia tager disse forslag med til fremtidige planer.
8. Spørgsmål til den nye biblioteks- og kulturhusstrategi, fremlagt på møde d. 23/3-21.
Det er vigtigt at der fokuseres på Børnefamilier og motivering af ” ikke læsere”
En afmystificering af kunst og kultur.
Brede tilbud af kunst og kultur.
9. Oplæg om strategi for kulturskolerne.
Jan gennemgik fremsendte oplæg.
Snak omkring indholdet og fremtiden for skolerne. Det er vigtigt at forholde sig til de
eksisterende tilbud og at skabe et samarbejde mellem alle kulturens tilbud. Med fokus på
kvalitet fremfor kvantitet.
Der skal laves en fælles strategi for kulturskolerne med flere underkategorier på grundlag af
skolernes forskelligheder.

10. Vestegnens Kulturuge 2021
Arbejdet med ugens kunstværk ”Flyttet Istid” forventes at starte midt i maj. Fotoklubben
I Hedehusene er kontaktet med tilbud om at dokumentere forløbet. De er interesseret.
11. Drøftelse af kulturpolitik.
Det skal være et fast punkt fremover.
Den nuværende politik er fra 2017, skal den revideres eller helt fornyes?
Stine fremsender handleplanen.
12. Ansøgninger:
12.a. Callisto bevilliges kr. 8.000,-, til rullende udendørs arrangementer på 3-4 plejehjem.

Tema 2: Kultur der popper op.
13. Kunstudvalget
13.a. Arbejdet med de 2 mindesten i Baldersbrønde er gået i gang, anlægning af grønt rundt om
stenene ordnes af Driftsbyen.
Heidi Hove har kontaktet os, da prisen for skulpturen vil stige med ca. 43.000,- kr.,
grundet forkert bestilte stålkonstruktioner.
Hvad er løsningen?
1. Dele udgiften med Heide 50/50
2. Betale det fulde beløb
3. Holde fast i kontrakten
Ruth tager kontakt til Heidi igen og hun må efterspørge andre steder.
Ruth holder KS opdateret via mail.

13.b. Organismen i Kulturcenterets Have, vi har fået nye oplysningen ang. skulpturen
som skal i Skulpturguiden
13.c. Ang. opsætning af skulptur ved Hedehuset bibliotek, tager Ruth en snak med Mia om
bibliotekets ønsker. Kunstudvalget har stadig kontakt til kunstneren H.C. Andersen

14. PR-udvalg.
Forventer at afholde møde i maj.
15. Folkeoplysningsudvalget
Møde i uge 16:
Der blev talt om fleksibilitet i kontingenterne.
Aftenskolerne fik tilsagn om mere selvbestemmelse om brugen af tilskud.
Spejderne efterspørger frivillig arbejdskraft til Landsstævnet i 2022.
16. Eventuelt
Intet

Mødet slut kl. 20.10, næste møde d. 25. maj 2021 forhåbentlig med fysisk fremmøde.

Ref. Jette Thomsen

