Kulturelt Samråd i Høje-Taastrup Kommune
Referat fra mødet den 22.august 2017 i Taastrup Kulturcenter
Ruth Trier

Kunstforeninger

Anette Dahl Nielsen

Sang- og danseforeninger

Jette Thomsen

Teaterforeninger

Jørgen Kristensen

Musikforeninger

Jørn Jordan-Knudsen

Øvrige kulturelle foreninger

Jan Hansen

Musikskolen

Otto Vinter

Samrådets repræsentant i Folkeoplysningsudvalget

Peter Mark Lundberg
Stine Vad Johansen

Kulturhusene
Fritids- og kulturcentret

Fravær/afbud:
Benny Pedersen

Bestyrelsen for Musikskolen

Stine Vad Johansen var mødeleder.

1. Godkendelse af dagsorden
Nyt pkt.8: forberedelse til møde i FOU d. 23/8-17
Nyt pkt.11: Fremtidens Folkeoplysning.
Rettelse til pkt. 7: a) 3 ansøgninger fra Tværpilen. Modtaget rettidigt
b) 1 ansøgning fra Taastrup Musikforening.
Derefter godkendt

2. Godkendelse af referat fra 26.04.2016
Godkendt
3. Orientering fra formanden:
RT., fortalte om forskellige kunstarrangementer hun havde besøgt i sommerferien.
4 fra KS., der deltager i Kulturkonferencen 2017. Fælles transport
4. Orientering fra Fritids- og Kulturcentret:
a) Vestegnens Kulturuge ” På Elektrisk Grund ”, containeren opstilles slut uge 34, på Domhuspladsen.
Udsmykningen startes i uge 35.

Der opstilles Pyloner ved Medborgerhuset , i Hedehusene og ved Taastrup Bibliotek.
Stort åbningsarrangement lørdag d. 9/9-17 kl. 13.00 på Domhuspladsen.

b) HTK er nomineret til Con Amores pris som Årets Amatørkultur Kommune.
c) Der er indgivet sag om navneforslag til Medborgerhuset, Hedehuset og Parken i Hedehusene.

5. Orientering fra Kulturinstitutionerne:
PML., orienterede om Taastrup Teater – og Musikhus. Ny profil og et meget ambitiøst program.
Der er stor interesse for huset og billetsalget er også ok.
Udenoms arealerne og tilgangen til huset kunne virkelig trænge til en opfriskning, således at der blev en
Naturlig forbindelse mellem hovedgaden, stationen og teateret.
Kulturcenteret bliver shinet op med ny maling
Medborgerhuset får nyt gulv og det er blevet besluttet at der gøres plads til ungdomsaktiviteter.
Hedehuset afventer økonomi.
Dramaskolen holder til i Medborgerhuset og har stigende medlemstal.
Bibliotekerne: Tine er fratrådt pr. 1/8-17. Peter Mark Lundberg konstitueret leder året ud.
Planer om indførsel af selvbetjening, forventes implementeret inden uge 42
Ny læsesal på Taastrup Bibliotek.
Politikerne indkalder til borgermøde i oktober med henblik på at finde den bedste plads til et nyt bibliotek
I Hedehusene. De forskellige forslag kan ses på HTK´s hjemmeside.
Oplevelsesportalen testes endeligt pt.
JH., Musikskolen er startet med rigtig mange elever, på trods af det forhøjede kontingent.
De oplever problemer med lokaler på skolerne efter skolereformen og de lange skoledage.
Det er dog løst til alles tilfredshed.
Musikskolen havde i sæson 16/17 117 offentlige arrangementer.
Der arbejdes stadig på at finde økonomisk støtte til HOPE
Billedskolen er ligeledes startet og har mange udadvendte aktiviteter.

Der er indkaldt til høring om Skole/børne- Kulturhus d. 7/9-17 kl. 19.00
Hvorfor er samrådene ikke inviteret??? Stine undersøger.

6. Opfølgning på Kulturpolitikken:
Afventer godkendelse fra Byrådet.

7. Ansøgninger og afrapporteringer til Samrådet:
7a) Tværpilen bevilges kr. 1800,- til foredrag
Det ansøgte beløb er blevet beskåret efter gældende praksis
Tema: Foreninger som kulturbærere.

Tværpilen bevilges kr. 1800,- til Foredrag ved Jens Ulriksen.
Det ansøgte beløb er blevet beskåret efter gældende praksis
Tema: Foreninger som kulturbærere.

Tværpilen bevilges kr. 1800,- til foredrag ved Maria Lisette Jacobsen
Det ansøgte beløb er blevet beskåret efter gældende praksis
Tema: Foreninger som kulturbærere.

7b) Taastrup Musikforening bevilliges underskudsgaranti på kr.8851,-, til klaverkoncert
Det ansøgte beløb er beskåret efter gældende praksis
Tema: Foreninger som kulturbærere.

8. Forberedelse til møde hos FOU:
RT., JJK.,JK. og JT deltager ved møde hos FOU onsdag d. 23/8-17.
Hvad er vigtigt for os at fortælle?
Fortælle om: Den nødvendige reduktion af støtten
Økonomiske fordeling af tilskud
Kunstudvalget
Den kommende folder
Byggekunstudvalget
Vestegnens Kulturuge
Dette er det vigtige fra året der er gået.

9. Orientering fra Kunstudvalget:
a) Tulipanskulpturen har stået i depot meget længe, er nu opsat ved rådhuset.
Udgift for udvalget kr. 3000,b) Projektet ved Borgerskolen afsløres mandag d. 28/8-17.
Har involveret 2 meget engagerede skoleklasser.
c) Udvalget vil rykke Stine Ring, således at projektet rykker lidt hurtigere og inden det bliver for koldt.

10. Pr-udvalget:
Ikke rigtig sket noget over sommeren. Håber at kunne medbringe folderen på Kulturkonferencen.
11. Folkeoplysningens fremtid:
Dette punkt er for øjeblikket til debat hos forskellige politikere.
Det er dog KS´s helt klare holdning at vi har meget brug for et FOU, dette vil vi også pointere på mødet onsdag.
FOU er vigtige til at skabe relationer mellem de forskellige foreninger og til at implementere de forskellige
strategier der er på det folkeoplysende område.
KS anbefaler at der ses på ansøgningskriterierne til udviklingspuljen. Så flere kunne få glæde af de få midler.
12. Orientering fra folkeoplysningsudvalget:
Der har ikke været afholdt møde siden sidst.
13. Eventuelt:
Intet
Mødet sluttede kl. 21.25
Næste møde d. 26.09.2017 i Hedehuset

Jette Thomsen

