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Samrådets repræsentant i Folkeoplysningsudvalget
Kulturhusene

Anette Dahl var mødeleder.

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Godkendelse af referat fra 13.12.2016
Rettelse til pkt. 6a.
Godkendt
3. Orientering fra formanden:
a)Modtaget invitation til FOU´møde d. 15/2-17.
Datoen byttes med et af de andre samråd.
RT., BP., JJK. og JT deltager.

b) Ansøgningen fra Music Base videresendes med tidligere begrundelse til FOU´s udviklingspulje.
JK., mener at det i fremtiden er vigtigt at KS ved hvad der sker i foreningerne, således at vi tidligere
kan gå ind og vejlede.
Målet må være at vi over en valgperiode får besøgt alle foreninger under KS.

4. Orientering fra Fritids- og Kulturcentret:
a) Vestegnens Kulturuge ” På Elektrisk Grund ”, projektgruppe arbejder på at finde det rette fælles projekt
( som Kæmperne i 2016)
b) Rimelig tilmelding til Kultureventen d. 01.02.2017 i Taastrup Teater- og Musikhus

5. Orientering fra Kulturinstitutionerne:
TBB.: pt. Arbejdes der på implementering af et nyt bibliotekssystem samt 2 selvbetjenings biblioteker
kommunen.
Et gennemgående tema på bibliotekerne vil ultimo17 – medio18 blive ”Litteratur og læsning.
JH.: Projektet HOPE, har fået midler fra Musikskolen og KAB, der gør det muligt at fortsætte i 2017 samt at
søge tilskud hos fonde og andre samarbejdspartnere.
Musikskolen forventer at afkode ca. 100 koncerter og arrangementer i 2017
Musikskolen og Kildehuset har kørt et samarbejdsforløb hvor børnehaven har modtaget musikundervisning
ugentligt.
Dette har medført at Kildehuset har ansøgt om at blive sangcertificeret institution ved et af landet
Sangkraftscentre. Og er blevet godkendt.
Børnekulturpasset blev ikke den forventede succes og er derfor stoppet.
Kulturinstitutionerne arbejder på et alternativ.

6. Beslutning om foreningstilskud og aktivitetsstøtte i 2017:
Hvordan skal fordelingen være i 2017 og hvordan skal aktivitetsstøtten fordeles??
BP.: forslag om at det årlige foreningstilskud bortfalder. Således at der bliver flere midler til arrangementsstøtte.
AN.: Det årlige tilskud er livline for mange foreninger.
KS., beslutter at fastholde foreningstilskuddet på kr. 3000,- til godkendte foreninger.
Aktivitetsstøtten og underskudsgarantien forbliver som i 2016.
Alle kan søge om tilskud men kan ikke være sikker på at få.

7. Udvalg under Kulturelt Samråd:
Kulturprisudvalget: Består fortsat af : Anette Dahl Nielsen, Jørgen Kristensen, Jan Hansen, Pernille R. og Stine F.

De to sidstnævnte er repræsentanter fra dagspressen.
Kunstudvalget: Består fortsat af: Ruth Trier, Benny Pedersen og Jørn Jordan-Knudsen.
Pr-udvalget: Nyt udvalg: Anette Dahl Nielsen, Jette Thomsen og Jørgen Kristensen.
Torsdag d. 10.11.2016 i A-salen i Taastrup Kulturcenter.
8. Status på kulturdebatten 01.02.2017:
Der har været annonceret i Taastrup Avisen, der er pt. tilmeldt ca. 60 personer.

9. Ansøgninger og afrapporteringer til Samrådet:
9a) Fløng byfest bevilliges aktivitetsstøtte på kr. 12.000,-.
Det ansøgte beløb er blevet beskåret efter gældende regler
Tema: Foreninger som kulturbærere
9b) Taastrup Musikforening bevilliges underskudsdækning på kr. 16.650,Det ansøgte beløb er beskåret efter gældende regler
Tema: Foreninger som kulturbærere.
9c) Kunstforeningen Foyer´n bevilliges aktivitetsstøtte til 9 udstillinger i 2017 i alt kr. 41.445,Det ansøgte beløb er beskåret efter gældende regler.
9d) Taastrup Kunstforening bevilliges aktivitetsstøtte til 5 udstillinger på kr. 17.145,Det ansøgte beløb er beskåret efter gældende regler.
Tema: Foreninger som kulturbærere.
9e) Harmoniorkestret Conductor bevilliges underskudsgaranti til 4 koncerter på kr. 44.040,- og
aktivitetsstøtte til 1 koncert på kr. 16.030,Det ansøgte beløb er beskåret efter gældende regler.
Tema: Foreninger som kulturbærere.
9f) RT., forlader lokalet under behandling af ansøgning fra Kunstforeningen Humlen.
Humlen bevilliges sktivitetesstøtte til 7 udstillinger på kr. 37.800,Det ansøgte beløb er beskåret efter gældende regler.
Tema: Foreninger som kulturbærere.
9g) Filmprojektet Zomeday får afslag, det er for kommercielt til KS´s midler og det brander ikke HTK
tydeligt.

9h) Høje-Taastrup Seniorkor anbefales at sende deres ansøgning til musikudvalget, med KS´s opbakning.
Der henstilles til at de bruger det rette ansøgningsskema

10. Orientering fra Kunstudvalget:
a) Kroppedals projekt 99xVestegnen har udarbejdet et katalog og søger kr. 10.000,- til trykning. Bevilget.
b) Byrådet har besluttet at ved fremtidige byggeprojekter i HTK, skal der løbende orienteres om planerne for
projekterne.
Således at kunstudvalget og politikerne er informeret under byggeriet og kan tages med på råd om
eventuelle placeringer af kunsten.
c) Jørn har et ønske om engang i fremtiden at få placeret en lugekone på et areal i HTK, til ære for alle de
Piger/kvinder der har arbejdet på gartnerierne.
Kunstner Henrik C. Andersen vil gerne komme med et bud.
d) Kunstindkøbskontoen kan ikke finansiere Stine Ring projekt 2 i Reerslev i indeværende år, men må strække
det over endnu en sæson.
RT., vil kontakte hende angående en mulig løsning, så der kan begyndes på noget af det i 2017.
BP., foreslår projektet placeret et andet sted således at byggeudvalgets penge kan financierer noget af det.

11. Orientering fra Folkeoplysningsudvalget:
Ikke afholdt møde siden KS´s sidste møde.
12. Eventuelt:
Intet

Mødet sluttede kl. 22.00

Jette Thomsen

