Kulturelt Samråd i Høje-Taastrup Kommune
Referat fra mødet den 4. december 2018 i Taastrup Kulturcenter
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Otto Vinter var mødeleder.

1. Godkendelse af dagsorden
2 høringssvar tages under pkt. 14
Derefter godkendt

2. Godkendelse af referat fra den 23. oktober 2018
Godkendt
3. Orientering fra formanden:
Tur til Reerslev for at se at anlægget omkring Verdens Navle er påbegyndt. Det bliver rigtig flot
Referatet fra Repræsentantskabsmødet i oktober er godkendt af ordstyren Erhard Frandsen og derefter
udsendt.
4. Orientering fra Fritids- og Kulturcentret:
Intet at berette

5. Orientering fra Kulturinstitutionerne:
PML., Medborgerhuset forventes helt klar om 14 dage. Der er fundet enkelte sjuskefejl.
Huset bruges generelt mere.
Hedehuset har stadig håndværkere.
Opbygningen af Hedehusene Bibliotek skulle være startet for flere måneder siden, men er først kommet
i gang for 14 dage siden, forventes stadig færdig i løbet af foråret.
Taastrup Bibliotek skal også shines op med bl.a. et helt nyt børnebibliotek.
Taastrup Teater og Musikhus har en mærkbar fremgang, som personalet dog mener topper nu.
Her vil der i løbet af foråret tages initiativ til flere børnearrangementer i dagtimerne.
Generelt flyttes arrangementerne rundt mellem kulturhusene så de foregår der hvor det giver
mening.
Der arbejdes også på flere og større events i Hedeland, bl.a. musicals.
Priserne for leje af teateret kan ses på deres hjemmeside

6. Evaluering af Kulturprisoverrækkelsen og Repræsentantskabsmøde 2018:
Prisoverrækkelsen var et flot arrangement, hvor prismodtagerne var meget aktive
Repræsentantskabsmødet forløb godt og blev professionelt styret af Erhard Frandsen.
Hvordan kan vi interessere flere foreninger til at deltage?
Skal de to arrangementer deles og måske den ene lægges om foråret.
Endnu engang går KS i tænkeboks og det tages op i februar 2019.
7. Status på Åbent Hus arrangement på gymnasiet:
Det kunne mærkes at det var første gang gymnasiet havde dette arrangement, ikke mange foreninger havde
meldt sig. Rektor forventer dog at det bliver bedre over de næste gange.
KS´s indlæg blev godt modtaget. Jørn og Benny fortalte om vores arbejde og hvad vi kunne bruges til.

8. Status på handleplanerne:
Der arbejdes målrettet med de første planer.
Kultur på Recept er et af disse tiltag, Stine har haft kontakt til de relevante fagcentre.
Udvidet status på januar mødet

9. Flere børn og unge i det frivillige foreningsliv:
På ønsket om at der skal arbejdes på tværs af Samrådene, er der sat en procesplan i søen og der er tidligere
sendt en invitation til alle foreninger. Desværre er der kun 2 Kulturelle foreninger der har vist interesse.
Ønsker forvaltningen at KS gør en ekstra indsats her? Ja tak
Findes der noget frisk materiale vi kan bruge i den forbindelse? Det undersøger Stine

10. Status på kulturkonferencen 2019:
Intet at berette. Planlægningen skrider frem
11. Ansøgninger og afrapportering til samrådet:
a) Taastrup Kunstforening får afslag til dækning af transportudgift.
Begrundelsen: Skulle have figureret på den oprindelige ansøgning
b) KS har modtaget et takkebrev for støtten til Sanddagen fra Arken
12. Orientering fra Kunstudvalget:
a) Der arbejdes videre med projektet med lysinstallationen
b) Udvalget har været på inspektionstur, og konstateret, at nogle skulpturer bør flyttes. PML opfordrede til, at
brugerrådet for kulturhuse og teater inddrages i tilfælde af omrokering på skulpturer.
13.

14.

PR-udvalget:
Intet
Folkeoplysningsudvalget:
På det sidste møde debatterede man temaet Udviklingspuljen.
Der fremkom et forslag på flg. Fordelingstabel: 75% til ny udvikling, primært børn/unge
25% støtte til andre formål
Endelig beslutning tages på december mødet.
Et andet forslag blev debatteret og vedtaget: Stikprøvekontrollen hæves fra 5% til 8%.
Idrættens samråd indstiller til ændring af valgproceduren for samrådene, således at formanden vælges direkte
på repræsentantskabsmøderne.
Dette fik ikke stor opbakning i FOU, og forslaget stilles i bero til nærmere næste valg i 2021.
Den nye forening ”Hanen og Hønen” har ansøgt udviklingspuljen om støtte til ”Nisse Event” i butik på
Hovedgaden.
FOU bevilger 5000,- kr. fra udviklingspuljen og Kulturelt Samråd bevilger en underskudsgaranti på 5000,- kr.
til ”Nisseevent”.

Høringssvar angående Music Bases ansøgning til Udviklingspuljen på 39000,- kr.

KS indstiller til Rou at foreningen Music Base får støtte fra puljen på 22000,- kr.
Det ansøgte beløb fratrukket udgiften til indkøb af kamera, da penge til et kamera blev bevilliget i 2016.

.
15. Eventuelt:
Mødet sluttede kl. 19.10
Derefter julefrokost. Glædelig Jul og Godt Nytår

Jette Thomsen

