11. december 2017

Referat af forretningsudvalgsmøde d. 8. november 2017 i Hedehuset.

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

Umiddelbart forud for mødet afholdtes valgmøde med henblik på valg af
repræsentanter til det nye folkeoplysningsudvalg, som skal udpeges efter
kommunalvalget.
På mødet var der enstemmig tilslutning fra de øvrige grupper og kredse til
forretningsudvalgets indstilling om at genvælge Frederik Hansen og Peter
Hansen som Samrådets repræsentanter i udvalget, mens Per Stigaard fra De
Gule Spejdere og Per Bergmann fra FDF Høje Taastrup udpeges som de 2
suppleanter.
Denne indstilling er derfor gået videre til kommunen qua Bo`s deltagelse i
mødet.

Claus Johnsen fra DUI har d. 24. september skriftligt meddelt, at han ikke
ønsker at deltage i fremtidige BUS møder og heller ikke ønsker at modtage
mails fra forretningsudvalget.
Han er derfor ikke indkaldt til dette forretningsudvalgsmøde.

1. Godkendelse af dagsorden.
Den blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra mødet 20. september.

Det blev godkendt.

3. Høring vedrørende børne – og kulturhuset.
Som følge af den sene modtagelse havde flere at medlemmerne ikke læst
materialet.
De øvrige fandt oplægget ganske positivt men savnede, at foreningslivet
bliver indtænkt.
Det aftaltes, at Christian melder dette tilbage til kommunen.

4. Invitation til folkeoplysningsudvalgsmøde d. 15. november.
Frederik orienterede om baggrunden for invitationen, blandt andet et tidligere
møde, hvor samrådsformændene har deltaget i en snak om, hvorledes
foreningerne bliver bedre til at tiltrække og fastholde børn og unge.
Alle forretningsudvalgsmedlemmerne måtte desværre takke nej til
invitationen.

5. Samrådsmøde d. 24. april 2018.
Annette har booket lokale i Kulturcentret, afventer svar fra forvaltningen.
Christian har inviteret Bo til mødet.
Annette har inviteret en eller flere repræsentanter fra Spejdernes Ø. Hun
afventer svar.

6. Nyt fra Folkeoplysningsudvalget.
Der var intet aktuelt nyt, da der ikke havde været afholdt møder siden sidst.
Frederik og Peter orienterede om tankerne for det fremtidige arbejde i
udvalget.

Frederik bekræftede, at Folkeoplysningsudvalget havde modtaget
forretningsudvalgets henvendelse vedr. DUI`s fremtidige placering. Han
forventede, at sagen ville blive behandlet på udvalgets møde i december.

7. Nyt fra grupper og kredse.
DGP:
Annette orienterede om en lettere stagnation rent medlemsmæssigt. De er
frygter at blive klemt pladsmæssigt, da daginstitutionen selv ønsker at råde
over det kælderlokale, hvor gruppen har sine materialer.
FDF:
Christian nævnte, at bålhytten nu er på vej, ligesom kredsen har fået
økonomisk hjælp til nye gulve og køkken.
Peter nævnte, at FDF Hedehusene kører godt. Kredsen har fået flere nye
ledere.
KFUM:
Lene glædede sig over medlemsfremgang både blandt ulve, juniorer og
spejdertrop, ligesom en seniorgruppe er på vej.
DDS:
John fortalte, at Wagandoo planlægger årets juletræssalg. Gruppen skal
sælge træer fra Axeltorv, Domhustorvet og Blåkildecentret.
Der var intet nyt fra de øvrige grupper.

8. Diverse fra Fritid og Kultur.
Der var intet nyt at berette.

9. Eventuelt.
Lene omtalte det nye aktivitetskatalog, som er udsendt af kommunen. Alle
Samrådets grupper og kredse fra Hedehusene mangler.
Christian tager spørgsmålet op med forvaltningen.

Lene
•
•
•

orienterede om sin deltagelse i Landssamrådet og nævnte følgende:
BUS Skanderborgs meget fremtrædende rolle
BUS Aalborgs årlige lederevent
BUS Københavns årsrapport

Christian foreslog, at vi tog en drøftelse om forretningsudvalgets rolle i
fremtiden. Bør vi engagere os bredere end i dag?
Der var enighed om, at det var en god ide og det blev aftalt, at vi tager
emner op i løbet af 2018.
Annette bad om, at det aftalte møde d. 17. januar blev flyttet. Det vedtoges
at udskyde det til d. 31. januar.

John Månson
Referent

