18. oktober 2017

Referat af forretningsudvalgsmøde d. 20. september 2017 hos Lene
på Slettetoften.

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

1. Godkendelse af dagsorden.
Den blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra mødet 10. maj.
Det blev godkendt.

3. Høring om budgettet for 2018.
Kommunens spareforslag blev drøftet, og vi kunne konstatere, at der ikke var
lagt op til besparelser på vores område.
Det aftaltes, at Christian udarbejder forslag til svar, hvor vi udtrykker vores
glæde over at budgetforslaget lægger op til, at vi kan tilskuddene på
Samrådets område.
Forslaget fremsendes til kommentering blandt de øvrige.

4. Høring om kommunens forslag til børne- og ungepolitik.
Forslaget blev drøftet og vi kunne konstatere, at vores område ikke er nævnt
overhovedet. Der var flere steder, hvor vi fandt det kunne være relevant.

Det aftaltes, at John udarbejder forslag til svar, som sendes til de øvrige til
kommentering. Christian fremsender det endelige svar til kommunen.

5. Drøftelse af DUI.
Claus Johnsen fra DUI havde meldt afbud og samtidig opfordret til, at sagen
blev overdraget til Fritids- og Kulturudvalget som en politisk sag.
Det øvrige udvalg var uenige i dette og blev enige om at behandle sagen, ikke
mindst som følge af den meget lange sagsbehandlingstid.
Christian omdelte materiale, som viste, at DUI endnu en gang forsøger at
starte danse- og bevægelseshold, hvor deltagelsen er ensbetydende med et
medlemskab af DUI.
Sagen blev drøftet, og der var enighed om at forelægge sagen for
folkeoplysningsudvalget med anmodning om, at udvalget tager stilling til
DUI`s fremtidige ”Samrådsmæssige” tilhørsforhold.
John laver et forslag til skrivelse til Folkeoplysningsudvalget.

6. De Gule Spejderes ansøgning.
Udvalget var positivt indstillet overfor, at De Gule Spejdere anvender
midlerne indenfor deres egen tilskudsramme til dækning af transportudgifter.

7. Lederaften d. 17. november.
Annette omtalte sine udfordringer med at få accept fra en repræsentant fra
Spejdernes Ø.
I betragtning af, at der arrangeres fest for ledere og seniorer i kølvandet på
Spejdernes Lejr i oktober måned var der enighed om at udskyde lederaftenen
til 2018.

8. Samrådsmøde d. 24 april 2018.

Det aftaltes, at Annette booker Hedehuset og spørger Spejdernes Ø.

9. Møde med Folkeoplysningsudvalget.
Christian og John orienterede om deres møde med udvalget.
De havde blandt andet talt for at udvalget tilføjede et nyt kriterium til
udviklingspuljen, gående på det tværgående samarbejde. Forslaget skulle ses
i relation til vores udfordringer med at opnå tilskud til vores fælles projekter
forud for Spejdernes Lejr.
Christian omtalte et ekstra møde med Folkeoplysningsudvalget og de øvrige
samrådsformænd i anledning af, at udvalget er blevet bedt om at finde
ressourcer til at lave fastholdelsesprojekter, rettet mod unge mennesker.

10. Møde med Fritid og Kultur.
Annette berettede om sin deltagelse i mødet med Fritids- og Kulturudvalget,
som primært havde drejet sig om idrætsområdet.

11. Spejdernes Lejr.
Annette og John fortalte om lejren, som havde været en stor oplevelse. De
havde i fællesskab fulgt borgmesteren og Fritids- og Kulturudvalgsformand
Merete Scheelsbeck rundt på lejren, og de lokale deltagere havde fået god
mulighed for at hilse på og tale med gæsterne.

12. Lederakademiet.
Annette orienterede om akademiet, som netop er ved at gå i gang. Samrådets
har 3 deltagere på akademiet ud af de 20.
Der mangler fortsat lidt praktisk medhjælp til enkelte aftener, men vi er pænt
repræsenteret.

13. Valg til Folkeoplysningsudvalget.
Frederik og Peter bekræftede, at de er villige til genvalg. Med hensyn til
suppleanter blev Per Stigaard fra De Gule Spejdere bragt i forslag, og det
aftaltes, at John spørger ham. Endvidere spørger Christian Per Bergmann fra
FDF om at tage endnu en tørn.

14. Nyt fra Folkeoplysningsudvalget.
Der var intet nyt at berette.

15. Nyt fra grupper og kredse.
DGP:
Annette havde intet nyt at berette.
FDF:
Christian fortalte at FDF Høje Taastrup har fået lagt nyt køkkengulv, og at
man har påbegyndt arbejdet med bålhytten. Kredsen har holdt sommerlejr
fælles med FDF Taastrup.
KFUM:
Lene havde intet nyt at berette.
DDS:
John fortalte, at Wagandoo har afholdt forældreweekend med ca. 100
deltagere. Temaet var Pokemonts, som var en stor succes. Lars Larsen blev
hædret for sine 25 år som gruppeleder og modtog blandt andet
DDS`hædersnål.
Der var intet nyt fra de øvrige grupper.

16. Diverse fra Fritid og Kultur.
•
•
•

kommunen har udsendt et nyt foreningskatalog
der er udviklet en ny app, hvor foreningerne kan melde aktiviteter ind
en rapport om unges deltagelse i idræts- og fritidslivet er på vej

17. Eventuelt.
Christian omtalte en invitation fra Brøndby Kommune om deltagelse i et møde
d. 2. november, hvor de ønskede at blive orienteret om, hvorledes BUS
arbejdet foregår i Høje Taastrup Kommune.
Han overvejede at deltage og Lene tilkendegav, at hun også gerne ville med.

John Månson
Referent

