Kulturelt Samråd i Høje-Taastrup Kommune
Referat fra mødet den 22. maj 2018 i Taastrup Kulturcenter
Ruth Trier

Kunstforeninger

Anette Dahl Nielsen

Sang- og danseforeninger

Jette Thomsen

Teaterforeninger

Jørgen Kristensen

Musikforeninger

Jørn Jordan-Knudsen

Øvrige kulturelle foreninger

Benny Pedersen

Bestyrelsen for Musikskolen

Stine Vad Johansen

Fritids- og kulturcentret

Fravær/afbud:
Otto Vinter

Samrådets repræsentant i Folkeoplysningsudvalget

Peter Mark Lundberg

Kulturhusene

Jan Hansen

Musikskolen

Afshaa Shafiq

Brugerrådene

Benny Pedersen var mødeleder.

1. Godkendelse af dagsorden
Pkt. 3 udgår, da der ikke har været konstituering i Brugerrådet
Pkt. 10 udvides med 10b) ansøgning fra Gadehavefestivalen.

2. Godkendelse af referat fra 24.04.2018
Godkendt.
3. Orientering fra formanden:
- Der har været valg i brugerrådet, d. 30/5-18 konstituerer de sig og deres repræsentant i KS vil være med på
vores junimøde.
- Der har været afholdt informationsmøde om planerne for det nye bibliotek i Hedehusene.
Anita Dam er projektleder, meget kompetent.
Jens Vincents er biblioteksleder på Hedehusene bibliotek.
-

RT., har sammen med Stine deltaget ved en kulturkonference på Christiansborg.

-

Evalueringen på foreningslederakademiet har vist at det er en succes. Der vil starte nyt hold til efteråret.

4. Orientering fra Fritids- og Kulturcentret:
- Opera Hedeland laver igen i år arrangement for skolebørn d. 18/6-18
”Apollo og Daphne”
- Kul´tour starter snart og kommunens nye Mobilscene tages i brug. Et stort ønske fra kultur arrangører er her
med gået i opfyldelse.

5. Orientering fra Kulturinstitutionerne
Udgår grundet fravær.
6. Opfølgning på Vestegnens Kulturuge:
- Åbningsarrangement ved Medborgerhuset d. 8/9-18
- Fra 13/9 – 16/9 vil der være ” Solnedgangskoncert” ved Medborgerhuset som vil føre direkte videre til
lysshow ved Taastrup bibliotek.
- Teaterstykket ”Lyst”
- Billy Cross i Musikhuset 14/9
- Børneforestilling i Musikhuset med Magtens Korridor og Sebastian Klein
- Folkedanserne danser lanciers d. 13/9 kl. 19.30
Rødovre deltager for sidste gang i år.
7. Flere børn og unge i foreningslivet:
Brainstorm:
- Dyrke det nyetablerede samarbejde med gymnasiet og med Hedehusene og Reerslev skole.
- Generelt mere samarbejde også med andre etablerede tilbud.
- Vil nuværende foreninger eksistere om 10 år?

8. Orientering om handleplaner for Kulturpolitikken:
Handleplanen sendes til godkendelse i Fritid/Kultur – udvalget og derefter til Byrådet inden sommerferien.
Der var ros fra forvaltningen til vores arbejde med konkrete planer og gode/nemme arbejdsredskaber.
9. Ansøgninger og afrapportering til samrådet:
Ang. punktet fra sidst omhandlende Music Base, er det en fejl i referatet. Det er det korrekte beløb der er
udbetalt.
a) Tværpilen bevilliges aktivitetsstøtte til arrangement i forbindelse med deres generalforsamling på kr. 990,Foreningen bevilliges 90% af det ansøgte beløb efter de vedtagne regler for 2018
Tema 1.: Åbne kulturelle fællesskaber.
b) Gadehavefestivalen bevilliges aktivitetsstøtte på kr. 7500,Tema 3: Børn og unge i Kulturlivet

10.

Kunstudvalget:
- Opdatering af det nuværende materiale i Guiden sættes i gang.
- RT., har kontaktet kirkerne i kommunen, for tilsagn om lov til at deres info kommer i den udvidede guide,
hvor bygninger også kommer til at indgå

-

I Reerslev mangler støbningen stadig, møde d. 30/5 om den endelige afslutning.
Bylauget har besluttet at den oprindelige placering er den der skal bruges., hvilket vil sig ved indkørsel til
Reerslev fra Sterkende

11. PR-udvalget :
Kommenterede på det fremsendte udkast, enkelte tilretninger og det endelige resultat fremlægges på
junimødet, således at det kan tages i brug efter sommerferien.

12. Folkeoplysningsudvalget:
Intet
13. Eventuelt:
Intet

Mødet sluttede kl. 20.45

Næste møde d. 26.06.2018 på Hedehusene Station

Jette Thomsen

