Folkeoplysningens Voksenundervisnings Samråd i Høje-Taastrup Kommune

28/1-2022

Referat af bestyrelsesmøde i Samrådet fredag d. 28. januar 2022 kl. 11 – 13
Kulturcenteret lokale 4.
Dagsorden:
1. Dagsorden, godkendt.
2. Regnskab, Anne havde et nyt og godkendt regnskab med. Taget til efterretning.
3. Årsmøde.
Evaluering af årsmødet:
Det var et godt årsmøde med den forventede tilslutning. Desværre deltog Oplev heller ikke
denne gang. Anne-Edith kontakter Oplev og spørger, om de fremadrettede ønsker at
modtage referater fra os.
Konstituering:
Formand: Karina Waage-Jensen (FOF)
Næstformand: Annette Melby Christensen (Taastrup Folkedanserforening)
Kasserer: Anne Sørensen (Facett)
Sekretær: Anne-Edith Forchhammer (Musikskolen Spil op)
Medlemmer:
Anette Dahl Nielsen (Taastrup Folkedanserforening)
Gert Lauridsen (Mandagsaftener)
Bjarne Spangler (AOF)
Steen Gorm Hansen (AOF)
4. Mødedatoer for året 2022
Fredag d. 25/3 kl. 11 - 13
Fredag d. 3/6 kl. 11 – 13
Fredag d. 26/8 kl.11 – 13
Fredag d. 7/10 kl. 11 – 13
Årsmøde d. 25/11 kl. 11 – 13
Fredag d. 27/1 2023, kl. 11 - 13
5. Fremtidige arbejdsopgaver.
a. Vi vil lave et kursus i sociale medier, i første omgang omkring Facebook. På det kursus
kan vi også finde ud af, hvilke grupper der findes, hvor det vil være relevant at sætte
opslagene op.
Da der er andre samråd, der også er interesseret i et kursus, prøver vi at få
forvaltningen til at udbyde kurset. Vi foreslår, at vi peger på en underviser.
Formålet med kurset er, at alle deltagere ender med en FB-side, at man kan lave små
opslag. De foreninger der har en FB-side i forvejen, kan få hjælp til at gøre den mere
professionel. Det skal være et meget praktisk kursus. Vi skal også ind på, hvem der
styrer siden.

b. Vi skal have et samarbejde med andre samråd op at stå. Der arbejdes med et
musikalsk foredrag med Kim Sjøgren sammen med Kulturelt samråd og
musikudvalget.
Det er lykkedes at lave et fælles arrangement med Kim Sjøgren. Han er booket til
torsdag d. 13. oktober kl. 19 i Taastrup Kulturcenter.
Vi kan sende et link ud til vores medlemmer, et link til FOF, som FOF sender til os.
c. Vi skal lave en præsentation af os selv til brug til dialogmødet.
En præsentation skal indeholde:
Vi har haft en drøftelse om præsentationen til dialogmødet, men vi er stærkt i tvivl
om hvad den skal indeholde. Anne-Edith skriver til Christina for at høre om
retningslinjer og formål.
d. Vi vil prøve, om vi kan lægge vores arbejdsopgaver således, at de samarbejder med
kulturelt samråd.
Tages til efterretning.
e. Kulturens rige, hvem vil deltage?
Steen Gormsen Hansen er udpeget som repræsentant for VUS.
5. Coronasituationen. Status? Økonomien i foreningerne.
Foreningslivet er i gang igen, men økonomien er trængt. I flere foreninger er økonomien
helt i bund. Der findes ikke en pulje til foreningerne for tabt medlemskontingent, og mange
foreninger har mistet medlemmer. Selv de store AOF og FOF har stort frafald i deltagere.
6. Svend Brinckmann 12. nov i teatret- evaluering
Det var et fint foredrag.
7. Arrangement til efteråret?
Vi har Kim Sjøgren, se punkt 5.b. Der er ikke aftalt arrangement kun fra VUS endnu.
8. Eventuelt.
Karina informerer om, at hun er valgt som formand for FOU.
Mandagsaftener har stadig et uafklaret problem, når Sognegården skal renoveres.
9. næste møde: Se punkt 4.
Anne-Edith Forchhammer, sekretær
Det er tilladt at komme med punkter og andre forslag helt frem til en uge før mødet.

