Kulturelt Samråd i Høje Taastrup Kommune
Referat fra møde den 25 maj 2021
Deltagere:
Ruth Trier
Anette Dahl Nielsen
Jørn Jordan-Knudsen
Irene Hansen
Jørgen Kristensen
Merethe Klint
Philip Corell Hansen
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
Jan Hansen valgt.
2. Godkendelse af dagsorden
Nyt pkt. 7, Halvårsrapport 2021,
Nyt pkt. 13b, Dronning Margrethes 50-års regentjubilæum
3.Godkendelse af referat fra 27.04.2021
Tilføjelse til pkt. 4, ønske om et nyt Teaterhus med flere ressourcer.

Godkendt
4. Orientering fra formanden.
Hilsen fra Otto Vinter, han arbejder hårdt med genoptræning.
Repræsentantskabsmøde på Kroppedal d. 31/5-2021, repræsentantskabet vil nedlægge sig selv
og erstattes af en Venskabsforening
5. Orientering fra Fritids- og Kulturcentret ved/ Stine
HUSK, tilmelding til Foreningsakademiet i juni. Der mangler kulturelle foreninger.
Rullende Callisto rykkes til d. 8/6-2021

6. Orientering fra kulturinstitutionerne
Philip:
Fuld genåbning med forholdsregler efter forsigtighedsprincippet.
Stikprøvekontrol af coronapas minimum 1 gang dagligt.
Workshop for de ansatte omkring Kulturhusstrategien.

Jan:
Kulturinstitutionerne har også fuld genåbning, hvilket er dejligt nu hvor tilmeldingen til
Sæson 21/22 starter.
Desværre ses nole eftervirkninger af corona, der mangler ca. 50% af de vanlige tilmeldinger.
Dramaskolen: Afholder afslutning, primært for familier d. 30/5-2021 i Teater- og Musikhuset.
Kulturinstitutionernes ny strategi arbejdes der roligt videre med, hæmmet lidt af corona.
Billedskolen: En ny bevilling har frigivet nogle timer til Berit, så hun får tid til mere
arbejde på tværs af skolerne.
Projektet ”Vores Tæppe” har modtaget kunstsponsorat på100.000,- kr. fra LB-foreningen

7. Halvårsrapport 2021
Det besluttes at der ikke skrives en halvårsrapport, grundet corona.
Foreningerne orienteres herom.
Fuld helårsrapport kommer til november på repræsentantskabsmødet.
8. Orientering om Concord Brass Band:
Concord er blevet administrativt godkendt som forening af FOU.
Høre de til under KS?
Ja.
Concord Brass Band har øvelokale og depot i Hedehuset.
9. Drøftelse af Kulturelt Samråds deltagelse i kulturkonference på Fanø:
Ruth, Anette og Jette deltager.

10. Opfølgning på økonomisk model for aktivitetsstøtte:
Jan, Ruth og Anette har afholdt første møde, det er en kompleks problematik, afhængig
De forskellige synspunkter og forskelligheden i foreningerne.
Skal KS styre eller understøtte?
Udvalget kommer med et skriftligt oplæg til august/september mødet.
11. Status på Vestegnens Kulturuge:
Flot opdateret program, der er virkelig mange oplevelser i vente.
12. Drøftelse af Kulturpolitik:
KS er enige om at der fokuseres på handleplaner.
En ny Kulturpolitik bør vente til strategierne for Kulturskolerne og Kulturhusene er
på plads. De tre politikker bør hænge sammen

13. Ansøgninger:
13.a. Kunstforeningerne bevilliges underskudsgaranti på 90% af det ansøgte beløb kr. 12.150,til arrangement i Vestegnens Kulturuge.
Tema 1: Åbne kulturelle fællesskaber.

.
13.b. KS vil afholde arrangement i anledning af Dronningens regentjubilæum, d. 30/11-2021
Pris 10.750,- kr. + transport.
Et foredrag ved Lars Hovbakke Sørensen. Nærmere info kommer efter sommerferien.

14. Kunstudvalget:
a) Heidi Hove forhandler igen med metalstøberiet i Herfølge og den oprindelige pris
forventes overholdt.
b) Afrensningen af de 2 sten i Baldersbrønde er afsluttet og der er renset op i beplantningen
rundt om dem. Ny beplantning afventer den nye skulptur.
c) 2 litografier af Bjørn Nørgaard indkøbes med henblik på at bruge dem som gave til
det nye Børne- og Kulturhus.
d) Det er besluttet at ”Ung Pige/ Tåstrup Pigen” forbliver ved Baldersbo.
e) KS støtter økonomisk op om Artist Talk ved Camilla Berner, ved afsløring af Stenen,
i anledning af Vestegnens Kulturuge.
f) KS er blevet gjort opmærksom på at 2 skulpturer i byrummet trænger til renovering.
Pinden ved starten af hovedgaden og 2 skulpturer i Sansehaven ved Esben Vænge.
Pinden kan repareres og opnå en varighed på ca. 10 år.
Stine indhenter en pris.
Skulpturerne i Sansehaven har det fint. Ingen grund til bekymring.
15.

PR-udvalget:
Har afholdt møde d.d., ang. en power point fremlæggelse til bl.a.
Foreningsakademiet.

16. Folkeoplysningsudvalget
Ikke afholdt møde siden sidst.
17. Eventuelt
Intet

Mødet slut kl. 20.45.

Ref. Jette Thomsen

