15. maj 2017

Referat af forretningsudvalgsmøde d. 10. maj 2017 hos Wagandoo.

Til stede: Annette Vad DGP, Lene Egeberg KFUM, Claus Johnsen DUI,
Christian Lynge Dam Jacobsen FDF, Frederik Hansen og Peter Hansen
Folkeoplysningsudvalget og John Månson DDS.

1. Godkendelse af dagsorden.
Den blev godkendt, blot med en ændret rækkefølge, således at pkt. 6 og 7
blev behandlet til sidst.

2. Godkendelse af referat fra mødet d. 5. april.
Det blev godkendt.

3. Konstituering af forretningsudvalget.
Der blev besluttet en uændret fordeling af posterne, således:
Formand:
Kasserer:
Sekretær:
Budget:
Medlem:

Christian Lynge Dam Jacobsen
Lene Egeberg
John Månson
Claus Johnsen, evt. Christian Lynge Dam Jacobsen
Annette Vad

4. Evaluering af Samrådsmødet.
Alle kunne kun beklage de uheldige omstændigheder, som gjorde, at hverken
prismodtageren eller en repræsentant fra hendes gruppe kunne være til
stede.

Der var ligeledes enighed om, at vi burde have bedt om lidt mere uddybning
af den i øvrigt udmærkede vinderindstilling.
Lokalavisen har bragt et rigtigt godt indslag omkring prisvinderen og vores
lederpris og virksomhed i øvrigt.
Desværre kunne vores eksterne indslag ikke gennemføres som følge af
mødesammenfald. Vi besluttede derfor allerede på næste møde at træffe
beslutning om en foredragsholder til næste års Samrådsmøde.

5. Gennemgang af materiale fra DUI.
Claus oplyste, at arbejdet i DUI næsten er gået i stå som følge af mangel på
lederkræfter. De ugentlige aktiviteter har stort set ligget stille siden nytår.
Claus nævnte endvidere, at man havde overvejet at lukke eller at flytte over i
Øvrige foreningers Samråd, men bad om, at man fik tid til at overveje
situationen indtil efter sommerferien i et forsøg på at skaffe nye ledere.
Frederik nævnte muligheden for at komme ind under Kulturelt Samråd
Alle tilsluttede sig forslaget om at give DUI tid til at overveje sagen til efter
sommerferien.

6. Forberedelse til møde med Folkeoplysningsudvalget.
Vi besluttede at fremføre følgende overfor udvalget:
-

-

besværlighederne med at booke lokaler i Conventus. Det er svært at se
ledige lokaler og varer lang tid, før der kommer bekræftelse. Eventuel
ny undervisningsrunde.
besværligt at finde frem til foreningerne på kommunens hjemmeside
generel tilfredshed med de kommunale tilskud
tilfredshed med folkeoplysningsudvalget som vores talerør
vores ønske om en justering af kriterierne for udviklingspuljen fsv.
angår det tværgående samarbejde
glade for, at vi bliver brugt som høringspart i relevante sager

7. Forberedelse til møde med Fritids- og Kulturudvalget.
Vi besluttede at fremføre følgende overfor udvalget:
-

spørge til planerne for Nærheden fsv. angår foreningsfaciliteter m.v.
grunden i Hedeland. Mulighederne for at placere et par sheltere på
grunden.

8. Nyt fra folkeoplysningsudvalget.
Der var intet nyt fra udvalget bortset fra at Frederik nævnte, at han ønskede
en nærmere debat om, hvad kommunen ville med folkeoplysningen og
folkeoplysningsudvalget.

9. Nyt fra grupper og kredse.
DGP:
Annette sagde, at tiden for øjeblikket går med forberedelser til Spejdernes
Lejr.
FDF:
Christian fortalte at FDF Høje Taastrup har modtaget 5.000 kr. fra Høje
Taastrup Kirke som hjælp til en række børn, der ikke selv har råd til at
deltage i kredsens sommerlejr, som går til Knuthenborg. 62 medlemmer har
været på en god weekendtur. Endvidere har kredsen solgt Lillebrorlodder og
tjent 10.000 kr.
Peter fortalte, at FDF Hedehusene som sædvanlig skal arrangere Sankt Hans
fest , og dagen efter tager de på sommerlejr.
KFUM:
Lene fortalte, at gruppen har holdt fælles Skt. Georgs dag og samtidig fejret 3
spejdere, som er blevet konfirmeret.

DDS:
John fortalte, at Sct. Pauls Gruppe er i dialog med kommunen med henblik på
at drøfte mulighederne for en ny hytte. Gruppen har selv sparet en hel del
penge sammen til formålet. Wagandoo agter at gentage de seneste års Sankt
Hans arrangement ved Selsmosen.

10. Nyt fra kommunen.
Kommunen/folkeoplysningsudvalget har fremsendt ansøgning fra de
spejdergrupper, som deltager i Spejdernes Lejr til høring i BUS.
Ansøgningen gælder et tårn, der skal bruges som kvarterets vartegn. Vi var
enige om at udtale os positivt omkring ansøgningen. Christian udarbejder et
svarforslag og sender det til høring blandt resten af FU.
Forvaltningen har endvidere efterspurgt vores holdning til en hævelse af
grænsen for, hvornår forvaltningen skal spørges om accept af at igangsætte
lokalevedligeholdelse med efterfølgende dækning af udgifterne. Grænsen er
p.t. 1.000 kr. og foreslås hævet til 5.000.
Vi erklærer os enige heri.

11. Spejdernes Lejr.
John fortalte, at såvel borgmesteren som formanden for Fritids- og
Kulturudvalget har sagt ja til invitationen om at besøge Spejdernes Lejr.
Christian foreslog, at vi markerede besøget med et fælles arrangement, en
happening.

12. Mødeplanlægning.
Vi aftalte næste års FU møder således:
20.
18.
17.
28.
11.
24.

september hos Lene
november hos FDF Hedehusene
januar 2018 hos De Grønne Piger
februar hos FDF Høje Taastrup
april hos DDS Wagandoo
april Samrådsmøde i Hedehuset.

13. Eventuelt.
Der var intet at bemærke.

John Månson
Referent

