11. juni 2019
Referat af forretningsudvalgsmøde d. 14. maj hos KFUM Taastrup.
Til stede: Lene Egeberg KFUM, Søren Stigaard De Gule Spejdere, Lars
Enghoff FDF, Annette Vad DGP, Peter Hansen Folkeoplysningsudvalget og
John Månson DDS.
Fraværende: Frederik Hansen Folkeoplysningsudvalget.
Annette bød velkommen til Lars Enghoff fra FDF Taastrup som ny
repræsentant for FDF.
1. Godkendelse af dagsorden.
Den blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra mødet d. 4. april.
Det blev godkendt.
3. Evaluering af samrådsmøde d. 29. april.
Der var enighed om, at det havde været et godt møde og at vi skal
fortsætte med konceptet med at have en ekstern foredragsholder.
4. Konstituering af FU.
Vi konstituerede udvalget som følger:
•
•
•
•
•

Annette Vad formand
Lene Egeberg kasserer
John Månson sekretær
Søren Stigaard medlem
Lars Enghoff medlem

5. Drøftelse/opdatering af vores visioner og indsatser efter
Samrådsmødet.
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Efter snakken på Samrådsmødet var der enighed om at ændre det
fremlagte forslag, således at Spejdernes Lejr får en mindre fremtrædende
placering. Der var til gengæld også enighed om at det skal med i den
samlede vision.
Vi blev enige om, at
•
•
•
•

slette den 3. vision, som begynder med ordene: ”Deltage i
Spejdernes Lejr……”
flytte den 4. vision, som begynder med ordene ”Øge det
samlede…..” frem til side 1
slette linjen med vores supervision
ændre overskriften på den sidste vision ”At få Spejdernes Lejr….”,
så den i stedet får følgende ordlyd: At udnytte Spejdernes Lejr til
en generel promovering af det samlede uniformerede foreningsliv i
Høje Taastrup Kommune ud fra en forventning om lejrens placering
i Hedeland i 2022.” Den uddybende tekst og de 5 følgende dotter
bibeholdes uændrede.

Den justerede tekst vedlægges referatet.
Annette rundsender forslaget til kommentering i alle grupper og kredse
med en svarfrist d. 15. september.
6. Lederaften med foredrag og hygge i november.
Følgende indslag blev foreslået:
•
•
•

Foredrag om Mercy Ships
Foredrag om rejse i Amerika
Foredrag om pigerne på Sprogø

Annette undersøger mulighederne med ovenstående prioritet.
Vi satser på d. 8. november, alternativt d. 22. november. John har
reserveret Wagandoo’s spejderhus.
Prisen bliver 75 kr.
7. Spørgeskema til grupperne om Spejderdagen.
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Annette har modtaget 2 svar. Hun vil rykke de resterende grupper med
svarfrist inden ferien.
8. Spejdernes Lejr 2022.
Vi ved kommunen arbejder videre med at undersøge mulighederne, men
der foreligger intet konkret.
9. Nyt fra Folkeoplysningsudvalget.
Peter omtalte udvalgets møde i april måned, hvor man sammen med
repræsentanter for de forskellige Samråd, incl. os drøftede visioner og
mulige fælles indsatser på folkeoplysningsområdet.
10. Nyt fra grupper og kredse.
FDF:
Lars fortalte, at FDF Taastrup har fået ny kredsleder og at man ikke
længere har aktiviteter i Sengeløse.
Peter nævnte, at FDF Hedehusene kører som vanligt.
KFUM:
Lene fortalte, at gruppen har afholdt en rigtig god lederdag. Man har
blandt andet besluttet at prøve at indføre familiespejd. Ca. 60
medlemmer.
De Gule Spejdere:
Søren fortalte, at gruppen har fået en ny og meget aktiv formand, hvilket
har givet positive vibrationer i hele gruppen. Man er begyndt at få
medlemmer fra Reerslev.
De Grønne Pigespejdere:
Annette fortalte om gruppens deltagelse i korpsets 100 jubilæumsfejring i
Århus d. 4. maj. Der var 2000 deltagere, som deltog i voksenaktiviteter i
Aros og børneaktiviteter i Tivoli Friheden. Festen sluttede med en stor
fælles koncert med ”Luftens Helte”, som spiller Disney sange.
Gruppen deltager endvidere i et projekt ”Ud i naturen” som løber over 6
søndage.
DDS:
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John fortalte, at Balder/Hedehusene havde oplyst, at de prioriterede
diverse DDS arrangementer i divisionsregi og derfor ikke var så aktive i
det fælles arbejde i kommunen.
Wagandoo har ”tjent” en hjertestarter ved at gå 15 ruter og samle penge
ind til Hjerteforeningen ved indsamlingen sidst i april. Gruppen forventer
at deltage i det årlige sæbekasseløb Oak City ultimo maj med 9 biler og
planlægger et arrangement i Selsmosen til Sankt Hans.
11. Diverse fra Fritid og Kultur og andre.
Annette omtalte
•
•
•
•

foreningslederakademiet, som har ansøgningsfrist d. 15. juni
foreningsprisfesten d. 27. september
invitationen til Bo Petersens 25 års jubilæum i Fritid og Kultur
at hun sammen med Christian havde deltaget i dialogmødet med
Fritid og Kultur d. 11. april. Der var lidt snak om Spejdernes Lejr
men ellers fylder idrætsområdet meget.

Lars nævnte, at FDF Taastrup muligvis ville deltage i Aktiv Sommer. Ingen
andre deltager tilsyneladende.
Lene beklagede, at hun ikke havde deltaget i mødet om Bevæg Dig For
Livet, som hun havde lovet. Annette har modtaget referatet og
rundsender det.
12. Eventuelt.
De næste møder bliver d. 24. september hos FDF Taastrup oog d. 14.
november hos Wagandoo. Næste års Samrådsmøde bliver d. 27. april i
Kulturcentret i Taastrup. Lene bestiller lokale.
Lene omdelte en reklamefolder for Naturens Dag d. 8. september.

John Månson
Referent
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