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1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af referat fra 26.04.2016
Få redaktionelle rettelser, derefter godkendt.
3. Orientering fra formanden:
Intet fra formanden

4. Orientering fra Fritids- og Kulturcentret:
Vestegnens kulturuges fællestema bliver ”Digital Kunst”
Temaet vil dække elektronisk kunst indenfor musik – lys og lyd
Der opstilles en stor container ved det gamle domhus på Hovedgaden til brug for oplevelser indenfor
temaet.
Der er allerede tilmeldt mange aktiviteter, men Stine vil gerne have flere.
Husk vi har ”Drivhusene”

5. Orientering fra Kulturinstitutionerne:
Hope har modtaget en national pris. Årets Musikskoleensembel. Samt en præmie fra TV3.
Stort tillykke.
På netop afholdte dialogmøde, blev det i forbindelse med spørgsmål ang. Hope nævnt at det ansøgte beløb på
årligt tilskud på kr. 600.000,- var mere end HTK kunne dække, reelt er der ansøgt om en rammeudvidelse til
Musikskolen på kr. 250.000,Musikskolen har midt i tilmeldingsperioden 17/18, været nød til at hæve kontingentet.
De er nu Vestegnens dyreste aktivitetstilbud.

6. Opfølgning på Fritids- og Kulturudvalgets dialogmøde:
Fremmødte til første del (idrætten/spejderne) 28
Fremmødte til anden del (kultur /øvrige foreninger) 21
Vigtigst var nok spørgsmålet om FOU´s fremtid, og dermed også samrådenes.
Fra politisk hold er administrationen blevet bedt om at se på muligheder for en anderledes udformning at FOU
og dermed samrådene.
Eventuelle forslag til forandringer vil blive sendt til høring i samrådene og ikke bare blive politisk diktat.

7. Historisk beskrivelse – Høje Taastrup Kommune:
Forespørgelse fra borgere omkring udgivelse at kommunes historie og noget slægtshistorie.
KS., mangler materiale til drøftelse af punktet, hvad menes der mere specifikt?
Punktet undersøges mere og tages op i efteråret.

8. Endelig kulturpolitik:
Efter gennemgang af det udsendte materiale og enkelte redaktionelle rettelser som Stine foretager, vil
Kulturpolitikken blive sendt til høring på HTK´s Facebookside.
.

9. Ansøgninger:
a) Hedelandsfestivalen bevilliges aktivitetsstøtte på kr. 3000,-, øremærket leje af Amfiescene.
Tema: Foreninger som Kulturbærere
b) Jean Michel Jarré, for Børn, bevilliges på kr. 6000,-.
Dog ønsker KS først at ansøgningen behandles i Musikudvalget.
Tema: Kunsk og kulturarv i det offentlige rum.
c) Gadehave Festivalforening bevilliges aktivitetsstøtte på kr. 10.000,- til dækning af bandet Souls of Syria.
Tema: Foreninger som Kulturbærere.

d) Et forslag om en deleordning med andre i kommunen er ved at blive undersøgt.
KS mener stadig at projektet er interessant.

Foreningerne under KS., skal informeres om at der stadig kan søges midler til arrangementer i Kulturugen.
Muligvis kunne KS., stå for et arrangement. RT taler med Mikael om et Jean Michel Jarré udendørs
arrangement,
Meget afhænger af placering og omkostninger.

10. Kunstudvalget:
Projektet omkring Gavlmaleriet på Borgerskolen er bevilliget på flg. måde:
Kunstudvalget kr. 30.000,Borgerskolen

kr. 30.000,-

HTK

kr. 30.000,-

RT., har været til møde med skolen omkring placeringen.
Maleriet bliver på gavlen mod Magdavænget.

Projektet ”Lugekone”, Jørn har været rundt i kommunen og taget billeder med henblik på at finde et egnet
billede som inspiration til kunstner.
Billederne bliver sendt til kunstneren H.C. Andersen med bemærkning om at der ikke i indeværende år er midler
til udførelse af projektet.

Guiden for bygninger.
I&D mangler informationer, fordi der ikke er hel klarhed over, hvilke kriterier der skal ligge til grund for
udvælgelse af hvilke bygninger, der skal med i guiden.
Grundarbejdet hos I&D ligger dog klar, så når ovennævnte er klarlagt kan arbejdet startes.
I ”Tingstedet” kommer der en artikel af Stine Ring angående første del af Reerslev projektet.
11. PR.udvalget:
Gruppen fremlagde første forslag.
Der skal tales direkte til borgerne om hvad KS kan tilbyde foreningerne.
Nyt møde aftalt.
12. Folkeoplysningsudvalget:
FOU har fra udviklingspuljen bevilliget penge til Spejderne, Bygning af Thorstårnet på landslejren
Og til oprettelse af Vandpolohold under SwimTeam.
13. Eventuelt:
Junimødet afholdes på Kroppedal
”Spil dansk dagen” får navneændring til ”Spil dansk ugen” og afholdes i uge 44.
Mødesteder i 17/18:
22. August - Taastrup Kulturcenter
26. September – Hedehuset
24. Oktober - Lippert
26. Oktober - Taastrup Teater og Musikhus Kulturprisoverrækkelse og repræsentantskab.
28. November – Lipperts
5. December – Hedehuset
23. Januar – Lipperts
27. Februar – Hedehuset
27. Marts - Taastrup Kulturcenter
24. April - Hedehuset
22. Maj - Taastrup Kulturcenter
26. Juni – Hedehuset.

Mødet sluttede kl. 21.45

Jette Thomsen

