Kulturelt Samråd i Høje-Taastrup Kommune
Referat fra mødet den 28. august 2018 i Kulturcenteret
Ruth Trier
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Jette Thomsen
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Jørn Jordan-Knudsen

Øvrige kulturelle foreninger
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Irene Hansen
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Otto Vinter

Samrådets repræsentant i Folkeoplysningsudvalget

Stine Vad Johansen

Fritids- og kulturcentret

Fravær/afbud:
Jørgen Kristensen

Musikforeninger

Peter Mark Lundberg

Kulturhusene

Jan Hansen

Musikskolen

Otto Vinter var mødeleder.

1. Godkendelse af dagsorden
Nyt pkt. 13: Kulturprisen 2018
Pkt.9a deles i to
Derefter godkendt
2. Godkendelse af referat fra 22. maj 2018:
- Godkendt.
- OV., efterlyser renskrevet ansøgningsskema og vejledning.

3. Orientering fra Formanden:
RT., er blevet bedt om at sige noget ved indvielsen af det renoverede Medborgerhus d. 8/9-18
Systemet Prisma har forsinket udbetaling til nogle af vores samarbejdspartnere. Skulle fungere nu.
Der har været utilfredshed bl.a. fra Voksenundervisningens Samråd, i forbindelse med planlægningen af
åbningsarrangementet i Medborgerhuset. Meget sen udmelding.
Der har været store byggetekniske udfordringer ved renoveringerne af både Medborgerhuset og Hedehuset.

4. Orientering fra Fritids- og Kulturcentret:
a) Con Amore gik i år til Rudersdal Kommune. Tillykke

5. Orientering fra Kulturinstitutionerne:
Udgår grundet fravær
6. Opfølgning på Vestegnens Kulturuge:
Sidste fase er ved at være på plads.
Trykt program for HTK, vil ligge i kulturhusene og på bibliotekerne.
Fælles projekt mellem kommunernes biblioteker, et meget flot magasin. Ligger også de før omtalte steder.
Pyloner opstilles i Hedehusene – Høje- Taastrup Station og ved Medborgerhuset.
Redebyggeriet ved Medborgerhuset har haft mange ihærdige hjælpere.
Fuldt program kan downloades på App. VKIR.dk
Det er et godt fælles program, men de enkelte foreninger mangler. Mere fokus på dette i 2019
7. Flere børn og unge i foreningslivet:
Fritid- og kulturudvalget fokuserer meget på det frivillige arbejde i relation til den undersøgelse, hvor HTK
sammenligner sig med Greve kommune. HTK har dog rigtig mange børn/unge i kulturlivet gennem
kulturinstitutionerne. Disse er ikke med i rapporten.
Et panel med deltagere på tværs af alder er en mulighed for at få fremtidsideer.
Invitationen fra forvaltningen til samarbejde omkr. flere børn/unge har ikke fået den store tilmelding.

8. Kulturkonferencen 2019:
Der har været afholdt møde med landsforeningen, hvor det foreløbige program blev fremlagt.
Datoerne blev ændret, af hensyn til andre arrangementer i HTK.
Det anbefales at der trykkes nye bykort.
9. Ansøgninger og afrapportering til samrådet:
a) Tværpilen bevilliges aktivitetsstøtte til foredrag d. 5/9-18, på 90% af det ansøgte beløb. Kr. 1800,Tema 1: Åbne kulturelle fællesskaber
b) Tværpilen bevilliges aktivitetsstøtte til foredrag d. 24/9-18, på 90% af det ansøgte beløb. Kr. 1800,Tema 1: Åbne kulturelle fællesskaber
c) Taastrup Musikforening bevilliges underskudsgaranti til koncert d. 10/9-18, på 90% af det ansøgte beløb.
Kr.7996,Tema 1: Åbne kulturelle fællesskaber
d) Ansøgning fra Musikarrangement i Medborgerhuset d. 6/10-18, bevilliges støtte som er øremærket til
udgifter til musikere. Kr. 12.500,Ansøgningen videresendes med vores anbefaling til Musikudvalget.
Tema 2: Kultur der popper op

e) Humlen bevilliges aktivitetsstøtte til udstilling sept/okt 2018, på 90% af det ansøgte beløb. Kr.4050,Tema 1: Åbne kulturelle fællesskaber.
RT. gik uden for døren under behandlingen af 9e)

10.

Kunstudvalget:
a) Fernisering på Reerslev projektet nærmer sig, d. 1/10-18 kl. 11.00
Senere ændret til d. 6/10-18 kl. 11.00
b) Der arbejdes på opdateringen af Skulpturguiden. Selve platformen skal også opdateres.
c) Intet
d) En skulptur er væltet i Hedehusene, hvad skal der ske med den? Flyttes til ny og bedre placering?
Generel vedligeholdelse af vores skulpturer, hvordan ser det ud? Er kortlagt.
Inspektionstur fortages af: kunstudvalget – Claus Dahl og Stine Vad

11. PR-udvalget :
Det undersøges om vi selv kan nå at lave en lille appetitvækker til dette års Kulturkonference.

12. Folkeoplysningsudvalget:
Der arbejdes på en definition af fremtidens Folkeoplysningsudvalg.
Udvikling – medskabende
Samarbejde på alle planer/niveauer
Drivkraft de næste 4 år
Planen for 2018 vil være et fast punkt på dagsordenen omkr. temaer, der skal arbejdes med.
Udviklingspuljen:
Forvaltningen ønsker en evaluering efter hvert støttet projekt.
Der arbejdes på nye regler for ansøgning, så også de kulturelle foreninger føler de kan søge.
13. Kulturpris 2018:
Der er indrykket annoncer i Taastrup Avis der skal få medborgere til at indstille foreninger/personer til dette års
Kulturpris. Sidste frist 10/9-18. Besluttes 11/9-18.
14. JT., informerede om indstillinger til Foreningsprisen 2018. Hun efterlyser flere indstillinger fra det kulturelle
område.
Indstil gerne jeres egen forening.
Voksenundervisningens Samråd har arrangement med Bonderøven d. 10/10-18
OV., informerede om ”Danmark i Vestskoven”
Består af 3 kommuner, Egedal- Albertslund og Høje-Taastrup. Hver repræsenteres af 2 medl.
Desuden er der 1 arkæolog, 1 fra Vikingelandsbyen, 1 fra Kroppedal Museum og 2 fra Vestskoven
De 2 repræsentanter fra HTK er Otto Vinter og Jørn Jordan-Knudsen

Mødet sluttede kl. 21.20

Næste møde d. 25. september

Jette Thomsen

