Referat fra repræsentantskabsmøde i Kulturelt Samråd
Torsdag d. 1. november 2018 i Taastrup Teater- og Musikhus

Efter en vellykket Kulturprisoverrækkelse, modtager Høje-Taastrup Billedskole,
gik repræsentantskabet til spisning.
9 foreninger var repræsenteret
19 fremmødte
Dagsorden til det ordinære møde:
1. Åbning af mødet
2. Valg af mødeleder
3. Orientering fra Kulturelt Samråd v/ Ruth Trier
4. Orientering fra Folkeoplysningsudvalget v/ Otto Vinter
5. Orientering fra Kunstudvalget v/ Benny Pedersen og Jørn Jordan-Knudsen
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt

1) Ruth Trier bød velkommen
2) Erhardt Franzen fra Foyer’en valgt til mødeleder.
3) Det forventedes, at den udsendte statusrapport var læst,
RT. fokuserede lidt mere på enkelte ting, som ligger KS på sinde.
Der ønskes en større indsigt i hver forenings arbejde, for der igennem at
kunne støtte bedre.
Det foreslås, at årsberetning, referat af generalforsamling og handleplan tilsendes KS.
Dette skal ikke ses som planlæggelse
af mere arbejde, noget skal jo alligevel til HTK, men som udtryk for interesse.
Der er ikke sket en regulering (forhøjelse) af budgettet siden 2006, dette vil KS arbejde mere intenst på sker.
HTK er meget observante på at kultur er en vigtig del af livet, men
økonomien følger ikke rigtig med. Kultur og foreningsliv er vigtige dele af grundlag
for dannelse. Der vil satses mere på samspil mellem unge og ældre. Det er besluttet at afholde kulturkonference i Taastrup i september 2019.
Foreningslederakademiet har været og er også i år en succes. Der efterlyses
Flere frivillige hænder.

SP.: Hvordan gør vi HTK opmærksomme på den tiltrængte støtte?
Skal foreningerne selv komme med forslag/bud og budgetter?
Sv.: Ofte er det gennem det ”Stille” arbejde der sker ting. Dog er det super vigtigt at
Fortælle om det fantastiske frivillige arbejde der ydes.
Sp.: Hvad viser erfaringen/ tilbagemeldinger fra sidste års akademi?
Sv.: Stor begejstring for det tværfaglige.
Stor interesse fra det kulturelle område, ud af 20 pladser var der 5 til de
foreninger.
Pladserne fordeles mellem Kulturen/Idrætten/ BUS og De socialt udsatte.

4) Otto Vinther ville også kun uddybe enkelte ting.
Strukturen i FOU., er ændret således at hvert samråd nu har 2 repræsentanter.
Dette betyder at borgerindflydelsen er større end den politiske.
10 foreningsrepræsentanter og 6 politikere.
Der kan forventes en besparelse i 2019 på ca. 0,6%. Generelt for alle i HTK.
Der vil bliver reduceret i antallet af fysiske møde i FOU og de fysiske møder skal alle have
et tema.
Første tema vil være udviklingspuljen. Ansøgningskriterierne skal debatteres og evt.
ændres.
Problematikken omkr. Flere børn/unge i foreningerne er nok et udtryk for at
mange af tilbuddene ikke er spændende for aldersgruppen.
SP.: Har FOU tænkt på et aktivt samarbejde ml. foreninger/ idrætten og gymnasiet/
museumsområdet?
SV.: FOU er ikke på den måde aktive, men ønsker og støtter initiativer fra
foreningerne.
En stor udfordring for samarbejdet på tværs er Arbejde kontra Frivillighed
5) Flot afsløring i Reerslev
Nyt initiativ omkr. Udsmykningen ved nybyggeriet i Nærheden.
Der satses på en Lysinstallation
Den politiske tillid, der vises Samrådene, skal vi være taknemmelige for.

6) Et forslag fra Music Base om samarbejde og økonomiske støtte til en musikfestival.

2

Festivalen skulle være en tilbagevendende begivenhed og gennem samarbejdet med
foreningerne tiltrække flere mennesker.
Dette projekt ligner rigtig meget allerede eksisterende festivals. Det anbefales fra
Repræsentantskabet at Music Base tager kontakt til disse for et fremtidigt
samarbejde. Samtidig skal det nævnes, at kommunes kulturinstitutioner altid er villige
samarbejdspanere.
7) Jørn Jordan-Knudsen fortalte om ”Danmarks Historien i Vestskoven”
Bl.a. at statuen af Ole Rømer skal flyttes, da der ikke længere er afsat midler til
vedligehold af området rundt om statuen.
Anette Dahl Nielsen informerede om den ringe tilbagemelding på annoncen
i Taastrup Avisen ang. Indstilling til Kulturprisen.

Ruth sagde tak for god ro og orden. Mødet sluttede kl. 21.00

Referent
Jette Thomsen
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