Dato: 20. juni 2019

Referat af ordinært Samrådsmøde mandag d. 29. april 2019 i
Hedehuset.
Referatet fremsendes til formænd og kasserere via kommunen og til alle
gruppeledere via mail
Deltagere: Niels Egeberg, Bente Hansen, Bjarne Mårtensson, John
Løfqvist, Anine Nikolajsen og Jan Søgaard KFUM Taastrup, Mette
Bergmann og Hanne Toft FDF Høje Taastrup, Jørgen Mathiesen og Tine
Hvidberg Pedersen FDF Hedehusene, Lars Enghoff Jensen FDF Taastrup,
Per Stigaard og Christian Knudsen De Gule Spejdere – Gruppe Loke,
Minna Mærsk og Birgit Mærsk De Grønne Pigespejdere, Katja Aabye og
Henrik Sternhagen DDS Jacala, Lars Larsen DDS Wagandoo, Lene Egeberg
KFUM Taastrup og FU, Annette Vad DGP og FU, Søren Stigaard De Gule
Spejdere – Gruppe Loke og FU og John Månson DDS Wagandoo og FU.
1. Velkomst.
Den fungerende formand Annette Vad bød forsamlingen velkommen til
årets Samrådsmøde.
2. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt.
3. Uddeling af årets lederpris.
Formanden for Folkeoplysningsudvalget Frederik Hansen motiverede
udnævnelsen af årets prismodtager, Anine Nikolajsen fra KFUM Spejderne
og repræsentanten for Arbejdernes Landsbank, Lone Kejser Kristensen
overrakte Anine prisen som årets leder.
4. Oplæg fra Fritid og Kultur om Spejdernes Lejr 2022.
Stig Jørgensen og Bo Petersen fra Fritid og Kultur fortalte meget
spændende om kommunens oplæg til og de pågående forhandlinger med
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Spejderne om at få Spejdernes Lejr 2022 til Hedeland. Forhandlingerne
fortsætter i de kommende måneder.
Spørgelysten var stor, da der efterfølgende var mulighed for at få uddybet
oplægget.
5. Det ordinære samrådsmøde begynder.
Efter en kort pause indledte Annette det ordinære Samrådsmøde.
6. Valg af dirigent og referent.
Lene Egeberg blev valgt som dirigent og John Månson som referent.
Dirigenten konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt.
7. Formandens beretning.
Annette afholdt formandens beretning på vegne af Christian og uddybede
blandt andet afsnittet vedrørende lederakademiet og medlemstallene.
Beretningen vedlægges dette referat som bilag.
Beretningen blev godkendt, og det aftaltes, at Annette medsender den
med referatet til gruppelederne.
Fritid og Kultur fremsender til formænd og kasserere.
8. Aflæggelse af regnskab.
Lene Egeberg omdelte og gennemgik det revisorgodkendte regnskab.
Regnskabet blev godkendt.
Regnskabet vedlægges dette referat.
9. Orientering om fordeling af resttilskud for 2018 og tilskud for
2019.
Annette orienterede om fordelingen af resttilskuddet for 2018. Der var i
alt 44.626 kr. til rest i puljerne for hhv. sommerlejrtilskud og
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kursustilskud. De blev fordelt blandt 4 grupper, som havde mange
kursusudgifter i 2018.
For så vidt angår 2019 er det samlede tilskud blevet en smule mindre end
i 2018, dels som følge af en rammebesparelse i kommunen og dels fordi
man har trukket lidt penge fra til foreningsprisfesten og til en ny filmklub.
Fordelingen hviler på de samme kriterier som de tidligere år, dvs.:
•
•
•

Basistilskud
500 kr. pr gruppe
Ledertræningstilskud
140 kr. pr. medlem under 25 år,
minimum 4.000 kr. pr. gruppe
Sommerlejrtilskud
225 kr. pr. medlem under 25 år

Der var ingen bemærkninger til fordelingen og nøglerne, som derfor også
vil lagt til grund ved næste års tilskudsfordeling.
Fordelingsskemaet og pointfordelingsskemaet vedlægges dette referat
som bilag.
10. Godkendelse af konsekvensrettelse i vedtægterne.
Annette orienterede om forslaget, som er en konsekvens af de ændringer,
der blev besluttet på sidste års generalforsamling, men hvor denne
rettelse var blevet overset.
Rettelsen blev godkendt.
11. Indkomne forslag.
På vegne af forretningsudvalget fremlagde John et forslag til visioner og
indsatser for Samrådet/Samrådets medlemsgrupper og-kredse.
Forslaget var blevet udarbejdet på foranledning af Folkeoplysningsudvalget, som d. 10. april havde inviteret Samrådet og de øvrige 4
samråd i kommunen, Idrætten, Voksenundervisningen, Kulturen og de
Øvrige foreninger til en snak om fælles visioner og indsatser for Fritids- og
Kulturområdet. Alle var blevet bedt om at præsentere deres visioner.
Forretningsudvalget havde derfor udarbejdet et forslag, der blev
præsenteret, men det blev pointeret, at det kun var forretningsudvalgets
forslag, som efterfølgende skulle justeres/godkendes på Samrådsmødet.
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Forslaget blev drøftet, og der kom flere ændringsforslag, bl.a. omkring en
nedtoning af visionen vedrørende Spejdernes Lejr.
Det aftaltes, at forretningsudvalget udarbejder et justeret forslag og
udsender det til høring i alle grupper og kredse med svarfrist d. 15.
september.
12. Orientering fra Folkeoplysningsudvalget.
Punktet udgik, da Frederik havde forladt mødet og Peter ikke var til stede.
13. Orientering om BUS repræsentanter.
Lars Enghoff Jensen fra FDF Taastrup præsenterede sig som ny
repræsentant for FDF som afløser for Christian, der ikke ønskede at
fortsætte.
Lene og Annette oplyste begge, at de fortsætter som repræsentanter for
hhv. KFUM Spejderne og De Grønne Pigespejdere.
14. HTK lederakademi.
Annette uddybede den tidligere orientering om afviklingen af de 2 første
lederakademier, og flere deltagere i de 2 akademier fulgte op og roste
kurserne.
Annette oplyste, at tilmelding til det næste akademi ligger d. 15. juni og
opfordrede alle til at undersøge, om de havde mulige deltagere.
Endvidere fortalte hun, at man har drøftet mulighederne for at etablere
flere spotkurser med konkrete emner.
15. Valg af revisor.
Jørgen Mathiesen blev genvalgt.
16. Eventuelt.
Annette oplyste, at foreningsprisfesten vil blive afholdt d. 27 september.

Side 4 af 5

Endvidere fortalte hun om HTK dagen, som var blevet aflyst og om det
deraf følgende spørgeskema, som er blevet udsendt til alle. Hun
opfordrede til at man besvarede skemaet.
Endelig nævnte hun at forretningsudvalget påtænker at lave et
lederarrangement til november.
Da der ikke var yderligere kommentarer sluttede dirigenten mødet.

John Månson
Referent
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Annette Vad
Fungerende formand

