Kulturelt Samråd i Høje-Taastrup Kommune
Referat fra mødet den 27. juni på Kroppedal Museum
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1. Godkendelse af dagsorden
Pkt. 7: 2 nye underpunkter
7d) KS´s arrangement i Vestegnens Kulturuge
7e) Deltagere i Kulturkonferencen 2017
Derefter godkendt.

2. Godkendelse af referat fra 23. maj 2017
Formuleringsrettelse under pkt. 9
Derefter godkendt

3. Orientering fra formanden:
RT., takkede Ove Drygård for hans deltagelse i KS som repræsentant for Brugerrådene.
Med henvisning til pkt. 7 fra sidste møde er historieprojektet ude af KS´ regi, da Lars Spatzek
ønskede et opdrag fra KS til at gå videre med sagen.
RT., er fra 2018 ikke længere suppleant ved Kroppedals bestyrelse.

4. Orientering fra Fritids- og Kulturcentret:
Forberedelserne til Vestegnens Kulturuge er i fuld gang.
Digital satellit på Domhustorvet.
Pt., er det et vældig fint program og HTK markerer sig virkelig.
5. Orientering fra Kulturinstitutionerne:
Teater – Musikhuset åbner til efteråret med et nyt og meget ambitiøst program. Der er virkelig brug for
opbakning til dette.
Åbningskoncert d. 30/9-2017
Plan/ønske for Lipperts er at lave et mega ungdomskulturcenter.
Dette kommer ikke til at gå ud over de nuværende brugere.
Det er vigtigt at pointere at ingen eller ganske få foreninger har fået afslag eller flyttet en enkelt mødedag.
Nyt initiativ mellem bibliotekerne og kulturhusene:
Skole/institutionerne tilbydes teaterforestillinger og andet kultur.
En forsøgsordning på 1 år, skal muligvis træde i stedet for Børnekulturpasset.
Der samarbejdes også om en Oplevelsesportal, der meget præcist skal fortælle om hvad der sker her og nu i
kommunen.

6. Opfølgning på Kulturpolitikken:
I august behandles oplægget i byrådet.
Gennem hele processen har der været et rigtig godt og givtigt samarbejde mellem
Forvaltningen/ politikerne/ KS og kulturinstitutionerne.
Det er vigtigt for kulturpolitikkens fremtid, at ambitionsniveauet er højt, og at KS er med til at sætte dette.
Derfor sættes Kulturpolitik på dagsordenen som fast punkt.
Ansøgningsskemaet skal på sigt opdateres i forhold til den nye kulturpolitik.

7. Ansøgninger og afrapporteringer til Samrådet:
7a) Sanddagen bevilliges kr. 5000,Tema: Kunst og Kulturarv i det offentlige rum7b)
7b) Taastrup Folkedanserforening bevilliges kr. 3500,-, til Lancierkursus.
Tema: Foreninger som kulturbærere.
7c) Miriam Hansen får afslag til støtte til Ledelsesakademiet.
Vedtægterne for ledelsesakademiet siger at der ikke må/kan søges tilskud i eksisterende puljer.
7d) Jean Michel Jarre arrangementet ( KS´s arrangement i uge 37), det er nødvendigt allerede nu at afsætte
midler til leje af materiel, da det skal komme fra USA/Tjekkiet. Faktura betales inden skolernes sommerferie .
Forventet budget til hele arrangementet er 35.500,- kr.
PML., kontakter musikudvalget omkring et eventuelt samarbejde .
Dansere til arrangementet sponseres af Bibliotekerne.
Arrangementet løber af stabel d. 15/9-17 kl. 21.00 i haven ved Kulturcenteret.
7e) Kulturkonferencen i Aarhus til september byder på så godt et program, at der er 4 der ønsker at deltage.
Bevilliget.
Ruth, Anette, Otto og Jette deltager

8. Orientering fra Kunstudvalget:
RT., har besøgt Raadvad og følger den videre proces hos Stine Ring Hansen
Processen med udvidelse af Skulpturguiden til også at omfatte bygninger, får hjælp fra professionelle historikere
fra Kroppedal
9. Pr-udvalget:
2. udkast godkendt af KS.
Gruppen ønskede tilladelse fra de fremmødte til at indhente billedmateriale til folderen.
Dette blev givet.
JT., undersøger pris for trykning af 1000 – 2000 eksemplarer.
Endeligt udkast med på augustmødet

10. Orientering fra Folkeoplysningsudvalget:
En ny forening godkendt. Malermadammerne. De ønsker kun lokaler intet tilskud.
Frederik er valgt som formand for FRITID og SAMFUND.

Dette får ingen umiddelbar betydning for hans formandskab i FOU
Der ønskes beslutningspunkt på næste møde ang. FOU´s fremtid.
11. Eventuelt:
Foreningsprisudvalget har haft møde og de nominerede er fundet.
De nominerede til ungeleder prisen er ligeledes fundet.

Mødet sluttede kl. 21.15
Næste møde d.22/8-17, i Kulturcentret med Benny som mødeleder
Jette Thomsen

