Referat fra repræsentantskabsmøde i Kulturelt Samråd.
Tirsdag d. 9. november 2021 i Taastrup Idrætscenter.
13 foreninger var repræsenteret.
22 fremmødte.
Endvidere deltog:

Jakob Weigand Götz, ny leder af Musik-og kulturskolerne
Marjan Ganjjou, Fritids- og kulturudvalget
Maj-Britt Hartvig, Fritids- og kulturudvalget
Stig Jørgensen, Fritid og Kultur

Dagsorden til det ordinære møde:
1. Åbning af mødet
2. Valg af mødeleder
3. Orientering fra Kulturelt Samråd v/ Ruth Trier
4. Orientering fra Folkeoplysningsudvalget v/ Otto Vinter
5. Orientering fra Kunstudvalget v/ Jørn Jordan-Knudsen og Jette Thomsen
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt
Valg til Kulturelt Samråd og Folkeoplysningsudvalget

1) Ruth Trier bød velkommen og præsenterede den nye leder af Musik- og Kulturskolerne, Jakob Weigand
Götz.
Derefter blev ordet givet til Marjan Ganjjou, der uddelte årets Hæderspris til
Otto Vinter.
Dernæst en kort intro ved Jakob Weigand Götz.
2) Stig Jørgensen blev valgt til mødeleder
3) Kulturelt Samråds statusrapport bliver udsendt efter mødet.
Ruth Trier orienterede om arbejdet siden 2019, der har været præget af Corona.
Mange har måttet se deres arrangementer blive aflyst. KS har dog dækket eventuelle udgifter for
foreningerne.
I efteråret 2021 er der kommet mange ansøgninger, som KS har behandlet
enten via Teamsmøder eller fysisk fremmøde efter sommeren.
Hvad rører sig?:
Et nyt ord, fleksible kontingenter. Hvordan dette kan lade sig gøre tales der pt. om flere steder. Er nok
primært noget, der vil komme til at gælde i idrættens verden.
Vedr. omtalen af de fleksible kontingentformer blev det også besluttet, at hvis andre samråd/foreninger vil gå videre med muligheden for at indføre fleksible kontingentformer, vil KS ikke stå i vejen for
det.
KS har afholdt flere arrangementer f.eks. Kreativ workshop i Medborgerhuset, fernisering af Russiske
børnetegninger om H.C. Andersens historier, og nu i november et foredrag om Dronningens 50-års
jubilæum.
4) Otto Vinter, næstformand i FOU.
Fortalte om den formelle del af folkeoplysningen i kommunen, og derefter fortalte Anette Dahl Nielsen
om årets arbejde.

Der har været afholdt 4 møder i 2021, der afholdes kun møder, hvis der er emner nok.
Der er opsat kameraer rundt på flere lokaliteter, dette for at sikre at lokaler også bliver fuldt udnyttet.
Aftenskolerne har været hårdt ramt under nedlukningen.
DGI har været på orienteringsbesøg ang. fleksible kontingenter.
Foreningsakademiet er startet op.
Det har været foreslået, at akademiet eventuelt kun afholdes hvert 2. år. Dette tages der beslutning
om på FOU-møde i december.
Spotkurserne er blevet udsat, grundet corona.
3000 børn deltog i dette års ”Aktiv Sommer.”
5) Jørn Jordan-Knudsen orienterede om kunstudvalgets arbejde.
Der er foretaget visse renoveringer og satses hårdt på en skulptur af Heidi Hove i Baldersbrønde.
6)

Ingen indkomne forslag.

7) Jette Thomsen informerede om det praktiske omkring foredraget om Dronningens Jubilæum.
Foregår på Taastrup Amatør Scene d. 30.11.2021 kl. 19.00. Pris kr. 25,Billetbestilling: T-as.dk/billetbestilling.
Valg.: Kulturelt Samråd 2022 – 2025 er som følger:
Sang og danseforeninger: Anette Dahl Nielsen, folkedanserforeningen
Suppleant: Johnny Dall, Høje Taastrup Seniorkor
Musikforeninger:

Finn Vejmann, Harmoniorkestret Conductor
Suppleant: Inger Mango, Taastrup Musikforening

Kunstforeningerne:

Ruth Trier, Humlen
Suppleant: Britta Struer, Taastrup Kunstforening.
Det blev besluttet på repræsentantskabsmødet den 9. nov., at
Dorthe Nielsen, Taastrup Kunstforening, skulle være suppleant for
Ruth Trier i Kulturelt Samråd, hvis Dorthe accepterede dette.
Dorthe Nielsen ønskede ikke at være suppleant, og derfor blev
det Britta Struer som aftalt på repræsentantskabsmødet.

Teaterforeningerne:

Jette Thomsen, Taastrup Amatørscene
Suppleant: Tine Rìget, Taastrup Amatørscene

Øvrige foreninger:

Birgit Larsen, Hedeboegnens Slægtsforskerforening
Suppleant: Peter Mose Nielsen, Lokalhistorisk Forening

Valg til folkeoplysningsudvalget:
Otto Vinter
Anette Dahl Nielsen
Ruth sagde tak for god ro og orden. Mødet sluttede kl. 19.00.
Referent
Jette Thomsen
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