Høringssvar til BUDGET 2022-2025
fra koret Facett, som hører under Voksenundervisningens samråd
Den største del af dette samråd er aftenskoler under FOF og AOF, men koret Facett er lidt
anderledes, idet koret er et veletableret kor, som i år har 50-års jubilæum. I alle årene har vi
øvet i Taastrup Kulturcenter og i dag er vi ca. 42 sangere. Vi har rejst på koncertrejser i udlandet,
haft kor på besøg i kommunen og bl.a. deltaget i jubilæum i Ängelholm, som repræsentant for
kommunen, ligesom vi har haft besøg fra Ängelholm.
Gennem årene har vi først fået 2/3 af løn til vores dirigent i tilskud, senere er dette sat ned til 1/3, og
nu er der foreslået endnu en nedsættelse til ¼ af dirigentens løn, dog max. det der svarer til løn for
aftenskolelærere.
Indtil 2010 kunne pensionister også få tilskud til aftenskoleundervisning.
Vi fik i 2019 ny dirigent, som er universitetsuddannet og ikke var tilfreds med aftenskolelærerløn,
hvorfor vi betaler et tillæg. Det betød en forhøjelse af kontingentet. Vores sangere betaler 800 kr. pr.
halvår og skal fra 2022 betale 900 kr., men med mindre tilskud fra kommunen, kan dette blive lidt
højere. Både i 2020 og i 2021 har vi i perioder måttet stoppe undervisningen p.g.a. corona
restriktioner, men korsangerne har måttet betale kontingent, da vores dirigent er freelance. Da vi har
fundet en rigtig god dirigent – og det er ikke nemt – vil vi jo gerne holde på ham. Han har sendt
øvefiler ud til os, men det er jo ikke det samme, som at være sammen og indøve sangene sammen.
Vi har kæmpet for at holde sammen på koret med nyhedsbreve og forsøg på at holde ”gryden i kog”.
Men ved den sidste forhøjelse var der nogle, der sagde, at det kunne blive et problem for dem at
betale mere. Der er flere pensionister i koret.
Koret Facett håber, at man fra politisk side vil fastholde, at der ikke skæres ned på tilskuddet, eller vi
kan få en speciel aftale fremover.
På vegne af koret Facett
Irene Hansen (formand)
Murskeen 5-72, 2630 Taastrup

