Kulturelt Samråd i Høje-Taastrup Kommune
Referat fra mødet den 26. juni 2018 på Hedehusene Station
Ruth Trier

Kunstforeninger

Jette Thomsen

Teaterforeninger

Jørgen Kristensen

Musikforeninger

Jørn Jordan-Knudsen

Øvrige kulturelle foreninger

Benny Pedersen

Bestyrelsen for Musikskolen

Peter Mark Lundberg

Kulturhusene

Jan Hansen

Musikskolen

Irene Hansen

Brugerråd

Stine Vad Johansen

Fritids- og kulturcentret

Fravær/afbud:
Otto Vinter

Samrådets repræsentant i Folkeoplysningsudvalget

Anette Dahl Nielsen

Sang- og danseforeninger

Jørgen Kristensen var mødeleder.

1. Velkommen
Et stort velkommen til Irene Hansen som repræsentant for Brugerråd.

2. Godkendelse af dagsorden
Pkt. 11 udvides med 11.c, ansøgning fra Taastrup Folkedanserforening.
Derefter godkendt
3. Godkendelse af referat fra 22. maj 2018:
- Godkendt

4. Orientering fra Formanden:
Intet at berette

5. Orientering fra Fritids- og Kulturcentret:
a) Foreningsleder akademiet er klar til start med 22 pladser og ansøgningerne er kommet i hus
Desværre kun 4 ansøgninger fra det kulturelle område.
b) Der er en omstrukturering af Fritid- og Kultur på vej. Det skulle gøre tingene mere gennemskuelige og
tilgængelige.

6. Orientering fra Kulturinstitutionerne:
De store renoveringer af kulturhusene er startet.
Medborgerhuset skal gerne være klar til indvielse i Vestegnens kulturuge.
Hele renoveringen forventes færdig til sæsonstart.
Musikskolen fortalte at de ca. har afholdt 107 arrangementer i sidste sæson.
De har i år 40 års jubilæum.
Tilmeldingen ligger stabilt sammenlignet med de sidste år, på trods af det høje kontingent.
7. Opfølgning på Vestegnens Kulturuge:
Rede projektet foran Medborgerhuset bliver det sidste i rækken der bliver opført, start ca. 20/8
8. Flere børn og unge i foreningslivet:
- Der er en fornemmelse af at ”forpligtende fællesskaber ” er ved at vende tilbage.
Skal måske finde en lidt anden indfaldsvinkel/præmis
Generel snak omkring brainstormen på sidste møde.
9. Kulturkonferencen 2019:
PR.-udvalget fremlagde deres forslag til program.
Tilfredshed og tilsagn om at forsætte.
RT., foreslog at PR-udvalget og hun selv deltager i konferencen i sept. 2018
JT., foreslog at vi medbragte en ”apetiser” til HTK. Hun kontakter Philip i Kulturcenteret.

10. Orientering om handleplaner for Kulturpolitikken:
Handleplanerne er politisk godkendt uden bemærkninger.
11. Ansøgninger og afrapportering til samrådet:
a) Gadehaveskolen bevilliges aktivitetsstøtte på kr. 8000,-, til arrangement ved Festival
Tema 3: Børn og Unge i Kulturlivet
b) Sanddagen bevilliges aktivitetsstøtte på kr. 5000,-.
Tema 3: Børn og Unge i Kulturlivet
c) Taastrup Folkedansere bevilliges aktivitetsstøtte på kr. 3500,- til arrangement i Vestegnens Kulturuge.
Tema 1: Åbne Kulturelle fællesskaber

12.

Kunstudvalget:

a) Kommunens nye IT-system har desværre bremset for betalingerne, men dette skulle være i orden nu.
b) Der har været afholdt møde om opdateringen og fastlæggelse af opstart af fotografering af de bygninger
( 10- 15 stk.) som der er fundet plads og økonomi til
c) Reden skal efter Vestegnens Kulturuge flyttes fra Medborgerhuset. HVORHEN ???
Gode forslag modtages gerned) Kunsten ved Nærhedens skole skal placeres udenfor, flere kunstnere er i spil til at komme med forslag. Bl.a.
Thomas Dambo, Rosa Eken og Duoen Randi og Katrine.
13. PR-udvalget:
Afsnittet om beskæring og forklaring herpå slettes.
Udkastet hermed godkendt. JK., renskriver og sender til forvaltningen, som også bedes opdatere teksten på
hjemmesiden.
Det hele bør være klar til sæsonstart. (01.08.2018)
14. Folkeoplysningsudvalget:
Udgår, grundet fravær
15. Eventuelt:
Intet

Mødet sluttede kl. 21.15

Næste møde d. 28.08.2018 i Taastrup Kulturcenter.

Jette Thomsen

