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Fravær/afbud:

Jan Hansen var mødeleder.

Thomas Bak fortalte om hvorfor han mener at strukturen i FOU bør ændres.
Han ønsker tættere samarbejde mellem de forskellige instanser.
KS´s pointerede at de mener det er vigtigt med et FOU til at skabe sammenhæng mellem alle samrådene og til at
være linket til politikerne. Disse skal i højere grad bruge FOU til kontakt til samråd og foreninger.
Thomas Bak opfordrede til at der efter valget tages hul på en debat om fremtiden, men siger også helt klart at
tingene skal komme nedefra (altså samrådene og foreningerne) og at intet bliver ændret uden at samrådene er
blevet hørt.
Derefter takkede Thomas for at måtte komme og gik.

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Godkendelse af referat fra 22.08.2017
Godkendt.
3. Orientering fra formanden:
RT., fortalte om Kulturkonferencen i weekenden, suppleres af ADN.,OV. og JT.
De var enige om at det havde været en rigtig god oplevelse, med mange input til fremtiden.
Lederakademiet startede i weekenden og JK., præsenterede KS og vores nye folder.
4. Orientering fra Fritids- og Kulturcentret:
Husk fristen for høringssvar omk. Børne/ungepolitikken. Senest 2/10-17
RT., laver et oplæg som derefter godkendes pr. mail.

5. Orientering fra Kulturinstitutionerne:
PML., orienterede om afholdelse af et borgermøde i Hedehuset ang. placeringen af et nyt Bibliotek i
Hedehusene. Den politiske behandling sker d. 9/10-17.
Åbent bibliotek, selvbetjening køreklar i uge 43
Biblioteksdatabasen snart færdig
Ombygningen på Taastrup Bibliotek afsluttet d.d.
Åbningsarrangement på Taastrup Teater- og Musikhus d. 30/9-17
Billetsalget går rigtig fint allerede over det tidligere.
JH., Musik og Billedskolerne er startet op.
Der er mange elever, arrangementer og stor aktivitet.
Samarbejdet med folkeskolerne ser ud til at være bedre end tidligere.

6. Kulturprisoverrækkelse torsdag d. 26/10
6a) Torben Just indstilles af udvalget og godkendes af KS.
Torben er bl.a., formand for Taastrup Teaterforening og for Vestegnens Jazzkompagni.
6b) Merete S., vil gerne præsentere den nye oplevelsesportal samme dag, da der jo så er mange der får
den set. KS., anbefaler at arrangementet derfor starter kl. 17.45. Enighed.
6c) Invitationen til Prisoverrækkelsen laver RT., i samarbejde med Samanda fra Kulturhusene
Hele arrangementet afholdes i foyeren på Taastrup Teaterog Musikhus.
7. Repræsentantskabsmøde torsdag d. 26/10
7a) RT., vil gerne have input til statusrapporten. Disse skal være hos RT., senest d. 15/10.
7b) Stine spørger om valgproceduren ønskes ændret? Nej
Ønsker alle genvalg? Hvis ikke der er nogen der står på spring i kulissen modtager alle gerne genvalg.

8. Opfølgning på Kulturpolitikken:
Kulturpolitikken er endelig godkendt af Byrådet.
Der skal nu arbejdes med handlingsplanerne, som skal laves af arbejdsgrupper og på KS´s møder.
Fast punkt på møder til vi er fædige.

Et aktivitetskatalog er et ønske og et tæt samarbejde med erhvervslivet og andre samarbejdspartnere

9. Evaluering af Vestegnens Kulturuge 2017:
Grundet tidspres tages dette punkt på mødet i oktober.

Ansøgninger og afrapportering til samrådet:
10. 10a) Taastrup Musikforening bevilliges underskudsgaranti på kr. 10.921,- til arrangement d.9/10-17
Det ansøgte beløb er beskåret efter gældende praksis.
Tema: Foreninger som kulturbærere

10b) Taastrup Musikforening bevilliges underskudsgaranti på kr. 13.801,- til arrangement d.6/11-17
Det ansøgte beløb er beskåret efter gældende praksis.

Tema: Foreninger som kulturbærere
10c) KS., kan ikke give tilskud til promoveringsdelen af ansøgningen, da dette må anses for at være en del af
arrangementets egen omkostning.
Vi ser velvilligt på aktiviteten 25/11-15/12, men ønsker en separat og detaljeret ansøgning for dette,
som kan behandles på oktober mødet.
De øvrige ansøgte aktiviteter henhøre til 2018 og det kan KS., ikke på nuværende tidspunkt tage stilling
til.

10d) Taastrup Kunstforening bevilliges aktivitetsstøtte kr. 3195,- til udstilling aug.-sept. 2017
Det ansøgte beløb er beskåret efter gældende praksis.

Tema: Foreninger som kulturbærere

11. Kunstudvalget:
Grundet tidspres tages dette punkt på mødet i oktober.
12. PR-udvalget:
Folderen er færdig, udleveret på Kulturkonferencen og Lederakademiet.
Eksemplarer lægges i kulturhusene og på bibliotekerne.
Foreningerne får eksemplarer på repræsentantskabsmødet.

13. Folkeoplysningsudvalget:
Intet, dog ville OV gerne takke for vores indlæg på mødet d. 23/8-17
Der blev udvist stor interesse for KS´s arbejde efterfølgende.
Mødet sluttede kl. 22.15
Næste møde d. 24.10.2017
Jette Thomsen

