Kulturelt Samråd i Høje-Taastrup Kommune
Referat fra mødet den 23. oktober 2018 i Hedehuset
Ruth Trier

Kunstforeninger

Anette Dahl Nielsen

Sang- og danseforeninger

Jette Thomsen

Teaterforeninger

Jørgen Kristensen

Musikforeninger

Jørn Jordan-Knudsen

Øvrige kulturelle foreninger

Jan Hansen

Musikskolen

Benny Pedersen

Bestyrelsen for Musikskolen

Peter Mark Lundberg

Kulturhusene

Otto Vinter

Samrådets repræsentant i Folkeoplysningsudvalget

Stine Vad Johansen

Fritids- og kulturcentret

Fravær/afbud:
Irene Hansen

Brugerråd

Benny Pedersen var mødeleder.

1. Godkendelse af dagsorden
Pkt. 11 Ansøgning fra Lokalhistorisk forening
Pkt. 12 Åbent hus arrangement på Gymnasiet
Derefter godkendt

2. Godkendelse af referat fra 26.04.2016
Enkelte formuleringsrettelser
Godkendt
3. Orientering fra formanden:
Kunstudvalget har desværre oversteget budgettet for 2018, grundet uforudsete udgifter.
RT., har talt med Anders C. i administrationen, og hvis der er overskud på KS´s aktivitet konto kan det
dække underskuddet på kunstudvalgets konto. Ellers søges underskuddet overført til 2019.
4. Orientering fra Fritids- og Kulturcentret:
Intet at berette

5. Orientering fra Kulturinstitutionerne:
JH., Der har været et ensemble i Milano i efterårsferien.
Hope får en afdeling på Ole Rømer skolen bestående af foreløbig 12 elever.
I alt har Hope 48 medlemmer i HTK, de mangler instrumenter, i øjeblikket skal der flyttes instrumenter
mellem øve stederne.
PML., Intet at berette
6. Kulturprisoverrækkelsen 2018:
Sølvpladen til statuetten er bestilt.
Vil Kulturhusene sponsere traktementet? Forventet antal ca. 50, frugt, chokolade og drikkelse.
Ja, det vil de gerne
Kulturprisudvalget kommer med forslag til ændringer til kommissoriet til mødet i feb.2019

7. Repræsentantskabsmøde 2018:
Statusrapporten godkendt og fremsendes til repræsentantskabet.
Traktementet bliver smørrebrød, kaffe og kage.
8. Status på handleplanerne:
Arbejdet er gået i gang, der har været afholdt møde Tovholderne i mellem.
Stort engagement.
Der efterlyses input til de næste handleplaner.
Ønsker forvaltningen flere deltagere, måske fra KS, til disse møder?
Nej tak, det er jo allerede et punkt på KS´s dagsorden.
9. Flere børn og unge i det frivillige foreningsliv:
Foyer´en har givet udtryk for interesse for samarbejde om emnet.
Skulle man måske samle de 3 kunstforeninger og deri gennem sende en repræsentant til fællesmødet?
FOU havde en forventning om at der skulle arbejdes på tværs af samrådene, dette virker ikke til at være
tilfældet.
Stine undersøger hvordan det forholder sig. Samt hvornår referatet fra det afholdte borgermøde fremsendes.

10. Status på kulturkonferencen 2019:
Konferencen afholdes 4. weekend i september 2019.
Planlægningen skrider frem, tilsagn fra flere sider.

11. Ansøgninger og afrapportering til samrådet:
Lokalhistorisk forening bevilliges kr. 2111,- , til foredrag om Mosede Fort. 16.nov 2018
Tema 1: Åbne kulturelle fællesskaber.

12. Åbent hus arrangement på gymnasiet:
KS., har modtaget invitation til deltagelse ved åbent hus arrangement .
Arrangementet er målrettet alle interesserede.
Vi kan bidrage med info om KS og den nye skulptur guide.
Jørn og Benny deltager på vegne af KS.
13. Kunstudvalget:
a) Afsløringen af Verdens Navle i Reerslev var en succes, desværre manglede der nogle repræsentanter fra
skolen som jo havde en aktiv del i processen.
b)

Præsentation af den nye Skulptur- og Bygnings Guide ved Kulturpris overrækkelsen.
Redigeret forord af Michael Ziegler
c) Der har været afholdt møde, hvor det blev besluttet at fravælge de 3 kunstnere, der har været i spil
til udsmykningen ved skolen i Nærheden.
Det er besluttet at arbejde med tilbud fra de kunstnere der stod bag Lysinstallationerne i Vestegnens
Kulturuge
d) D. 6/11 tages der på inspektionstur til skulpturerne i det åbne rum.
Udover det afsatte beløb til vedligehold af Thorstårnet råder Stine over ca. 11.000,- kr. til akutte ting.
14. Folkeoplysningsudvalget:
På november mødet skal udviklingspuljens fremtid debatteres.
OV., gennemgik de nuværende regler.
Har KS input?
Måske større synlighed, omkring hvem og til hvad der kan søges fra denne pulje.
Kunne evt. tales om ved repræsentantskabsmødet.
15. Eventuelt:
Music Base har fremsendt mail til Ruth, indeholdende forslag til repræsentantskabsmødet.
Forslaget går på afholdelse af en musikfestival på tværs af foreningerne. Hvor hver deltagende forening
Får en indtjening fra deres boder.
JH., mente at det var bedre om Music Base koblede sig på allerede eksisterende festivals. De får tilbud om
deltagelse hver gang men takker nej.
Mødet sluttede kl. 21.30
Næste møde d. 27/11-18 i
Jette Thomsen

