Kulturelt Samråd i Høje-Taastrup Kommune
Referat fra mødet den 25. september 2018 i Taastrup Kulturcenter
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Samrådets repræsentant i Folkeoplysningsudvalget

Irene Hansen var mødeleder.

1. Godkendelse af dagsorden
Pkt. 11b deles i to til 11b+ 11c
11d deles i to til 11e + 11f
Derefter godkendt

2. Godkendelse af referat fra 28.08.2018
Godkendt
3. Orientering fra formanden:
RT. Og OV har deltaget i afskedsreception for formanden for Kroppedals bestyrelse
RT., AN. og JT deltog i dette års kulturkonference, enighed om at der var mangler.
4. Orientering fra Fritids- og Kulturcentret:
a) Filmklubben ”Hanen og Hønen” er blevet godkendt af FOU.
KS er blevet spurgt om hvor vi mener de har tilhørsforhold. Helt klart en kulturel forening.
Foreningen er blevet godkendt under Øvrige Foreningers Samråd og tilknyttet det kulturelle
repræsentantskab

5. Orientering fra Kulturinstitutionerne:
JH., God start på sæsonen. Billedskolen er helt udsolgt. Deres kontingent fastlagt af byrådet.
Musikskolen er næsten udsolgt, deres kontingent svinger alt efter niveau.
PML., Flot åbning af det renoverede Medborgerhus.
Hedehuset forventes færdigt uge 43
Arbejdet på Hedehusenes Bibliotek er sendt i udbud, forventes færdigt sommeren 2019

6. Evaluering på Vestegnens kulturuge 2018:
HTK´s aktiviteter var gode og det er bemærket udenfor kommunen.
Dejlig stor lokaldeltagelse.
Projektet ”Reden” levede ikke op til forventningerne hverken i processen eller selve værket.

7. Kulturprisoverrækkelsen 2018:
Den indrykkede annonce havde desværre ikke den ønskede virkning. Kun modtaget en indstilling.
Prisudvalget indstiller Billedskolen i år.
Dette blev godkendt af KS.

Udvalget ønsker de nuværende vedtægter opdateret. Dette behandles som selvstændigt pkt. senere på året.
Udvalget kommer med ændringsforslag.

8. Repræsentantskabsmøde 2018:
Der sendes 2 invitationer ud, 1 til Kulturprisoverrækkelsen og 1 til Repræsentantskabsmødet.
RT., efterlyser input til årsrapporten fra FOU – PR-udvalget – Kulturpris-udvalget og kunst-udvalget.

9. Flere børn og unge i det frivillige foreningsliv:

Den udsendte invitation til samarbejde/samtaler har kun afstedkommet lille respons.
Der tages kontakt til de interesserede og KS deltager i møderne.
Der er reelt mange flere børn/unge i kulturen, kulturskolerne og TAS er jo ikke talt med i statestikken.
Kulturskolerne er fødekæden til kulturlivet.

10. Statur på kulturkonferencen 2019:
Der arbejdes videre med de planer der blev omtalt på sidste møde.
Undersøg parkeringsforhold/pris ved hotellet.
11. Ansøgninger og afrapportering til samrådet:
a) Tværpilen bevilliges aktivitetsstøtte til foredrag i oktober, 90% af det ansøgte beløb kr. 1800,Tema 1: Åbne kulturelle fællesskaber
b) Taastrup Musikforening bevilliges underskudsgaranti til koncert i oktober, 90% af det ansøgte beløb
kr. 11130,Tema 1: Åbne kulturelle fællesskaber
c) Taastrup Musikforening bevilliges underskudsgaranti til koncert i november , 90% af det ansøgte beløb
kr. 3930,Tema 1: Åbne kulturelle fællesskaber
d) Teater danskdansk får afslag til teaterforestilling i nov/dec. 2018.10.10
Begrundelsen er at KS betragter arrangementet som primært rettet mod beboerne og ikke som et
Kulturelt arrangement rettet mod offentligheden.
e) Humlen bevilliges aktivitetsstøtte til udstilling i oktober, 90% af det ansøgte beløb kr. 4050,Tema 1: Åbne kulturelle fællesskaber

f)

Humlen bevilliges aktivitetsstøtte til udstilling i nov/dec, 90% af det ansøgte beløb kr. 5850,Tema 1: Åbne kulturelle fællesskaber

12. Orientering fra Kunstudvalget:
a) Afsløring af statuerne i Reerslev er den 6/10-18 kl. 11.00
Bliver annonceret i bladet ”Tingstedet”
Et beskedent traktement sættes frem.
b) Materiale til opdatering af Skulptur- og kulturguiden ser sendt til RT., til korrekturlæsning.
c) 3 kunstnere er inviteret til at give deres bud til udsmykning ved Nærheden.
d) Claus Dahl – Stine Vad – Kunstudvalget tager på udflugt i nærmeste fremtid for at se til alt kunsten i det
offentlige rum.
13. PR-udvalget:
Viste den lille film vi fik lavet af Line og Jette til kulturkonferencen.

14. Folkeoplysningsudvalget:
På det sidste møde deltog ingen politikere. Mødestrukturen ønskes ændret.
For fremtiden afholdes 5 faste møder årligt, med et fast tema og sagsbehandling.
Høringssvar angående de forventede besparelser i budgetforhandlingerne:
Voksenundervisningen
Talent/Elite idrætten
Bygningsvedligeholdelse
Rengøring.
15. Eventuelt:
JJk., informerede fra Danmarkshistorien,
I 2019 vil temaet være fejring af Ole Rømers 375 års fødselsdag.
Statuen af Ole Rømer skal flyttes, men ejerskabet er ukendt. Hvem skal stå for flytningen og hvor skal den
placeres?
Mødet sluttede kl. 21.15
Næste møde d. 23.10.2018 i Hedehuset.

Jette Thomsen

