Kulturelt Samråd i Høje-Taastrup Kommune
Referat fra mødet den 28. september 2021 i Hedehuset.
Ruth Trier

Kunstforeninger

Anette Dahl Nielsen

Sang- og danseforeninger

Jette Thomsen

Teaterforeninger

Jørgen Kristensen

Musikforeninger

Jørn Jordan-Knudsen

Øvrige kulturelle foreninger

Irene Hansen

Brugerrådet

Mia Keinicke

Kulturhusene/biblioteket

Otto Vinter

Samrådets repræsentant i Folkeoplysningsudvalget

Merethe Klint

Bestyrelsen for Musikskolen

Stine Vad Johansen

Fritids- og kulturcentret

Fravær/afbud:

1. Mødeleder: Jørn Jordan-Knudsen

2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

3. Godkendelse af referat fra 27. august 2021
Godkendt
4. Orientering fra formanden:
Formændene fra samrådene deltager i møder med forvaltningen om evt. nye struktur under FOU
Venneforeningen ved Kroppedal har færdiggjort nye vedtægter som er godkendt af bestyrelsen og der afholdes
stiftende generalforsamling d. 27. oktober 2021.
Der er fundet ny leder af Musikskolen, der afventes det endelige administrative tiltag.
Der har været afholdt årsmøde i Brugerrådet.
Afskedskoncert for Jan Hansen afholdt d. 23. september 2021. Flot arrangement. KS forærede Jan den nye
Højskolesangbog.

Anette Dahl orienterede fra generalforsamling i Kulturelle Samråd, afholdt d. 26. september 2021. Dårligt fremmøde.
2 medlemmer fra bestyrelsen er udtrådt, og Anette er trådt ind i bestyrelsen.

5. Orientering fra Fritids- og Kulturcentret:
5a) Foreningerne skal beslutte hvem de ønsker stiller op.
Stine vil gerne have en mail fra KS´s nuværende medlemmer om evt. genopstilling.
5b) Administrationen har bedt FOU tage en snak omkring en evt. pause i afholdelse af Foreningsakademiet på
1-2 år. For at øge interessen.
Stine vil gerne have et samlet svar fra KS, om vores mening.
Sendt til Stine: Kulturelt samråd anbefaler, at der holdes 1 års pause mellem akademiafholdelsen.
Altså næste gang i 2023. Men ikke mere, da interesse derved går i glemmebogen.

6. Orientering fra Kulturinstitutionerne:
a. Kulturskolerne: Både Billed- og Dramaskolerne er fyldt godt op med medlemmer. Musikskolen
Kæmper stadig med eftervirkningerne af Corona.
b. Kulturhusene: Der arbejdes stadig på den nye strategi. Der skal behandles på byrådsmøde i
november 2021
c. Det nye rådhus skal være Borgernes Hus. Derfor udsendes en spørgeguide til samrådet omkring
input til udnyttelse af rummene.
RT., fremsender svar til Stine.
7. Kulturprisoverraskelse, herunder prismodtager:
Udvalget indstiller Seniorkoret.
KS godkendte indstillingen.
8. Økonomisk model for aktivitetsstøtte:
Udvalget har besluttet at den nuværende fordeling fortsætter, under forudsætning af det nye budget 2022.
9. Evaluering af Vestegnens Kulturuge 2021:
Der har været mange spændende arrangementer på programmet, måske også for mange. Dette skal med i
næste planlægning.
Borgerne kan ikke nå alt det de gerne vil, da meget falder samtidigt.
10. Status på kulturpolitik:
Intet.

11. Ansøgninger og afrapportering til samrådet:
8a. Tværpilen bevilliges 90% af det ansøgte beløb, i alt kr. 2700,-, til foredrag i november.
Tema 1: Åbne kulturelle fællesskaber.

8b. Humlen bevilliges 90% af det ansøgte beløb, i alt kr. 4950,-, udstilling i Hedehuset
Tema 1: Åbne kulturelle fællesskaber.

12. Kunstudvalget:
a) Opsætningen i Baldersbrønde forventes afsluttet i uge 40. Overdragelsen sker senere på efteråret.
b) De sidste af de Russiske Børnebilleder er nu kommet i hus og hænges op i det nye børneafsnit på Taastrup
Bibliotek. De første billeder hænger på Hedehusenes Bibliotek.
c) Foredrag i anledning af Dronningens Regentjubilæum, afholdes d. 30. november 2021 på Taastrup Amatør
Scene.
d) Udsmykningen på Læringshuset i Nærheden forventes forsinket.
13. PR-udvalget:
Det endelige materiale på præsentationsmateriale afleveres i papirform og vil komme på USB-stik.
14. Folkeoplysningsudvalget:
På møde afholdt i uge 38, blev det besluttet ikke længere at FOU skal godkende referater fra samrådene.
Ønskes noget fra de enkelte samråd debatteret, kontaktes FOU af samrådet.
Besparelserne i det netop vedtaget budget, rammer aftenskolerne hårdt.
Udviklingspuljen bevilliger kr. 30.000,- til KravMaga- uddannelse.

15. Eventuelt:
Årsmøde i ”Danmarks Historien i Vestskoven var en stor succes. Jørn og Otto sidder i bestyrelsen.
Mødet slut kl. 21.15
Næste møde d. 26.10.2021 i Hedehuset
Jette Thomsen

Mødet sluttede kl. 22.30

Jette Thomsen

