Folkeoplysningens Voksenundervisnings Samråd i Høje-Taastrup
Kommune
27/5 2021

Referat af bestyrelsesmøde i Samrådet
Fredag d. 21/5-2021, kl. 9.00 – 11.00 i Kulturhuset, lokale 4.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt
2. Godkendelse af referat – årsmødet, referat er godkendt.
3. Konstituering af bestyrelsen – Formand: Karina, Næstformand: Annette,
Kasserer Anne, Sekretær Anne-Edith, Bestyrelsesmedlemmer: Anette, Gert og
Jeanette.
4. Regnskab. Godkendt, også af Christina
5. Lokaler, hvordan klarer vi det? Pernille og Simone har været meget
hjælpsomme, vi har kun oplevet stor hjælpsomhed og imødekommenhed.
Meget servicerende.
Vi ser frem til det nye kvartershus, planerne lyder meget spændende. Karina
er med i styregruppen. Vi håber også på, at når 10. klasserne flytter fra Parkskolen, at aftenskolerne kan få lokaler. Lige for øjeblikket er det svært at låne
lokaler der. Aftenskolerne ønsker meget et Aftenskolernes hus.
(Vi er imod navnet på Kvartershuset, da Gadehavegård mener, at det kun er
deres hus.)
6. Coronasituationen. Status? Økonomien i foreningerne. Fastholdelse af
rammebevilling for hele 2021 (vi må være på forkant og lave et fælleskriv til
forvaltningen)
Hjælpepakkerne hjalp rigtig meget sidste år, men det er jo svært at sammenligne i år med sidste år. Her i Taastrup har vi fået lov til at beholde tilskuddet,
kommunen holder hånden under aftenskolerne. Aftenskolerne har betalt løn
til deres undervisere under hele nedlukningen, ellers søger de andet job.
7. Aftenskole nu – se mail fra 29. april – Karina. Det er helt klart beregnet til de
store aftenskoler, men når det går fra vores tilskud, har vi ikke råd.
Men vi skal være bedre til at bruge de sociale medier.

Alle foreninger har mistet medlemmer under corona epidemien. Da de fleste
frivillige i foreningerne har en gammel dåbsattest, er vi ikke vant til at bruge
FB og andre sociale medier, måske kan et kursus hjælpe os.
8. Efterårsarrangement fredag d. 12. nov., Svend Brinkmann 65.200 kr. (i stedet
for Anders Agger). Det er på Teateret.
9. Vi har tidligere overvejet, om vi kunne leje kantinen på gymnasiet. Det er nu
undersøgt, og lejen er 1500 – 5000kr, alt efter hvem vi spørger.
10.Anders Agger, status – aflyst.
11.Nyt fra FOU – Man taler om fleksibel betaling, men det gør planlægningen
meget svær.
12.Eventuelt.
13.næste møde: onsdag d. 1. september kl. 12, med frokost.

VH
Anne-Edith Forchhammer, sekretær

