Kulturelt Samråd i Høje-Taastrup Kommune
Referat fra mødet den. 26. oktober 2021 i Hedehuset
Deltagere:
Ruth Trier

Kunstforeninger

Anette Dahl Nielsen

Sang- og danseforeninger

Jørn Jordan-Knudsen

Øvrige foreninger

Jette Thomsen

Teaterforeninger

Jørgen Kristensen

Musikforeninger

Mia Keinicke

Biblioteket

Otto Vinter

Samrådets repræsentant i Folkeoplysningsudvalget

Stine Vad Johansen

Fritids- og Kulturcentret

Fravær/afbud:
Merethe Klint

Bestyrelsen for Musikskolen

Irene Hansen

Brugerråd

1. Valg af mødeleder:
Ruth blev valgt
2. Godkendelse af dagsorden:
Nyt pkt. 11.c: godkendelse i referat af underskudsgaranti til Mesopotamia
Godkendt
3. Godkendelse af referat fra d. 28. sept. 2021:
Godkendt

4. Orientering fra Formanden:
- Forenings Akademiet er startet
- Stiftende generalforsamling i Kroppedals Museumsforening, d. 28/10-21. Interesserede er velkomne.
- Samrådet synes godt om fælles svar ang. Borgernes Hus.
- Foredraget d. 30/11-2021, med Lars Hovbakke Sørensen om Dronnings regeringstid er annonceret.
- Ruth T. kontakter Anders Christensen, ang. overførsel af midler det ikke har været muligt at bruge
grundet corona. Evt. om der må købes kunst for pengene.
- Processen med ”Vores Tæppe”, er færdig. Det har været en stor succes.
- Ruth T. deltager i møde med de andre samrådsformænd d. 27/10-21, ang. FOU i fremtiden
- Ferniseringen på Hedehusene Bibliotek af H.C. Andersen billederne (tegnet af russiske børn) var en stor
succes. De er nu taget ned og sendt videre. Nogle kan ses på Taastrup Biblioteks nye børneafsnit.

5. Orientering fra Fritids- og Kulturcentret:
a) Der er pr. 01.11.2021 ansat en ny leder af Musik- og Kulturskolerne.
b) Det har været muligt for KS-sundhedskonsulenter- frivilligkonsulenter- biblioteket og forvaltningen at
søge om deltagelse i et kursus om aktionslæring om Kulturens Rige. Endnu ikke modtaget svar.
c) De forskellige input til indretning og udnyttelse af Borgernes Hus, samles nu og gives videre til
arkitekterne.
6. Orientering fra kulturinstitutionerne:

a) Indvielse af nyt børneafsnit på Taastrup Bibliotek, endvidere arbejdes der på at få de andre lokaler
til at virke tiltrækkende. Bl.a. findes der jo under Taastrup Bibliotek en god musikafdeling.
b) Billetsalget til husenes arrangementer går rigtig godt.
c) Alle input til den nye strategi samles og sendes til politisk godkendelse.
d) Valg til bestyrelse på Musikskolen, d. 17/11-2021
7. Opfølgning på Kulturprisoverrækkelse og Repræsentantskabsmøde:
Ruth sendes statusrapporten ud til KS godkendelse
Anette kontakter lokalavisen ang. prismodtageren.
8.

9.

Drøftelse af dirigenthonorar v. Anette og Irene:
Folkedanserne og Facett overvejer at skifte samråd. Af økonomiske årsager.
Er det muligt og hvad forlanges fra KS?
For at få tilskud skal foreningerne godkendes til KS i FOU og deres øvetimer skal munde ud i offentligt
tilgængeligt forestilling/arrangement
Henvendelse om kulturelt arrangement fra socialpsykiatrien:
Der kom flere forslag frem, tilbagemelding sendes til Stine senest uge 44

10. Status på kulturpolitik:
Intet nyt
11. Ansøgninger:
a) Taastrup Musikforening 90% af det ansøgte beløb som underskudsgaranti til arrangement d. 15/11-2021 i
Rønnevangs Kirken, kr. 13.275,00
Tema 1: Åbne kulturelle fællesskaber
b) Hjertets Sang bevilliges kr. 6.000,00, under forudsætning at arrangementet kan nå at afholdes i 2021
Tema 1: Åbne kulturelle fællesskaber.
c) Arrangementet med Mesopotamia i Vestegnens Kulturuge blev desværre aflyst, men deres udgifter
Dækkes med det ansøgte beløb kr. 6750,00
12. Kunstudvalget:
Fernisering af skulpturen i Baldersbrønde d. 21. november 2021 kl. 14.00
Jette skriver en invitation
13. Pr-udvalget:
Intet
14. Folkeoplysningsudvalget:
Ikke afholdt møde

15. Eventuelt:
Ruth informerede om at flytningen af PCR-test fra Hedehuset til Stationsbygningen ikke har været uden
problemer. PCR-test i Stationsbygningen fortsætter frem til 21/11-2021.
Anette informerede at Landsforeningen afholder Temamøde d. 14/3-22 i Odense
Og konference d. 16-18/9-22 i Herning.
Mødet sluttede kl. 20.45
Næste møde d. 23.nov.2021 i Hedehuset

Jette Thomsen

