Kulturkommissioun - Commission de la culture et des loisirs

Bericht 01 / 2021
den 10.03.20201um 19:30 Auer an der Koll zu Brouch
Rapport: Vosman-Kiefer Diane

Présent: Patrick CINCIS, Christiane EICHER-KARIER, Yolande GRAFF, Raoul KIEFER, Carlo KOEPP,
Mariette LUX-PEPIN, Henri NOESEN, Natalia SANCHÉZ, Diane VOSMAN-KIEFER (online)
Excusé : Claudine MICHELS, Carlos MOREIRA CARDOSO, Cecile THILL
Non-excusé : Laure LESCH?

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.

Begréissung duerch de Präsident
Signature liste de présence 2020
ROI Kulturkommissioun – Äntwert vum Schäfferot
ROI Gemeng Helperknapp
Optrag vun der Gemeng : Wéi kënne mir ons kulturell Veräiner an der aktueller COVIDZäit ënnerstëtzen an hir Aktivitéiten de Léit méi no bréngen ?
6. Propose : Éierung vu Memberen déi eppes fir Kultur an der Gemeng gemaach hunn
7. Programm 2021
8. Divers

1. Begréissung vum Präsident
Säit laangem gesi mir ons mol erëm 
2. Signature Liste de présence 2021
Et feelen elo nach Ënnerschrëften vum Laure LESCH (1x) a vum Miguel MOREIRA (2x) -->
Diane gëtt bis bäi Laure / Miguel ka bis bäi Diane laanscht kommen fir z’ënnerschreiwen.
Diane gëtt Lëscht op der Gemeng of
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3. ROI Kulturkommissioun – Äntwert vum Schäfferot
All Member soll den ROI deen Kulturkommissioun opgesat huet, duerchliesen a kucken
wéi mir deen mat dem ROI vun der Gemeng kéinten vereenegen. Dëst gëtt dann an der
nächster Versammlung beschwaat
4. ROI Gemeng Helperknapp – avis de la commission
De Raoul huet den 01.12.2020 de Memberen vun der Kulturkommissioun den ROI vun
der Gemeng weidergeleed
Fir ons nächst Versammlung, sollen Memberen dësen ROI nach eemol duerchliesen a
kucken wéi mir deen mat onsem perséinlechen ROI vun der Kulturkommissioun
kombinéieren kéinten.
5. Optrag vun der Gemeng: Wéi kënne mir ons kulturell Veräiner an der aktueller COVIDZäit ennerstëtzen an hir Aktivitéiten de Léit méi no bréngen ?


Gemeng ass un den Syndicat d’Initiative vu Béiwen erugetruede fir ze froen op si
och grouss Botz géifen organiséieren? Héi Froen déi mir ons stellen an Proposen
déi mir maachen:
 Mariette freet wéi di Téintener dat organiséieren
 Komme iwwerhapt Léit hëllefen wann si net duerno eppes z’iessen
kréien fir Merci ze soen?
 Den Syndicat kéint och villäicht een Opruff maachen fir dat jiddereen mol
oprafen geet?
 Gemeng kéint een kléngen Flyer maachen fir d’Léit ze motivéieren fir op
mannst an hirer Géigend oprafen ze goen
 Den Territoire vun der Gemeng Téinten schéngt „geséchert“
respektiv „alles organiséiert“ ze sinn
 Syndicat huet normalerweis d’Tuten gestallt an do sinn Veräiner
zesummen gaangen
 Et kéint een eng Woch – een Mount vun der „grousser Botz“ maachen. Den
Syndicat géif Tuten stellen. Léit géifen Fotoen vu sech maachen an der
Gemeng weidermailen. Gemeng géif dann op hirem Site déi Fotoen
verëffentlechen
o Wat maache mir mam Knascht: eng Sammelstell vun der Gemeng
organiséieren? Gemeng sammelt Tuten an an entsuergt Tuten.
o Villäicht kéint een och direkt der VALORLUX-Tuten mathuelen fir den TriDéchet ze maachen
 Mir proposéieren unanim een „Mois du déchets ramassé“ / „Fir eng propper
Gemeng“ a froen Gemeng dat si am Virfeld awer schons Sammelstellen uginn
respektiv gekläert gëtt wat fir Tuten a wou ofleeën
 Et kéint een Consigne vun dëser Aktioun an den Gemengebuet bréngen an
dann am nächsten Gemengebuet d‘Fotoen vun der Aktioun verëffentlechen
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Theaterklub huet sech folgendes virgestallt --> Sketcher an eventuell a Plaz vun
engem Beaujolais-Owend fäerdeg preparéiert Telleren proposéieren
Vill Clibb si momentan midd an d‘Gefor besteet dat vill Memberen sech net méi
zesummegeraaft kréien fir erëm aktiv ze ginn
Veräiner déi eng Aktivitéit punkto Iessen hunn kënnen méi liicht een TAKE-AWAY
maachen, aner Aktivitéiten si méi schwiereg z’organiséieren
Den Heng freet mol op der Gemeng no fir all Veräiner genannt ze kréien déi
iwwerhaapt kulturell aktiv sinn
Raoul proposéiert als Iddie datt all kulturelle Veräin (eenzel Memberen) sech per
Video virstellen:
o Theaterklub dréit een kléngen Sketch wou hien sech presentéiert
o Musek spillt een Lidd wat si Online bréngen
o Gesangsveräin sengt een Lidd an hëlt dat op fir op den Site vun der
Gemeng
o Chorallen sangen eppes
Et misst een och villäicht an der NO-CORONA-Zäit iwwert Fusiounen vun den Clibb
nodenken ier d’Veräiner sech einfach opléisen an vun der Bildfläch verschwannen
– à voir 

6. Propose: Éierung vu Memberen déi eppes fir Kultur an der Gemeng gemaach hunn







Ween géif dann iwwerhaapt geéiert ginn? No wat fir engen Krittären géif een
fueren? Et ass ganz schwiereg esou eng Auswiel – villäicht kéinten mir einfach
Veräiner uschreiwen fir dat si soen wien vun hiren Memberen kéint geéiert ginn
UGDA éiert Sänger an Museker
Sportler ginn vun der Sportskommissioun geéiert --> fiche d’inscirption déi vun der
Gemeng ausgedeelt / online gesat gëtt
Pompjeeën ginn vun der Gemeng geéiert
Syndicat gëtt vum Ministère ugeschriwwen fir eng Medaile ze kréien

 Et kéint seen ech virstellen dat een Portrait vun deenen Léit kéint maachen déi sech
fir d’Kultur asëtzen /sech kënschtleresch engagéieren-eppes produzéiren– online
oder am Buet --> Iddie ass unanim approuvéiert ginn
 Der Gemeng virschloen dat net nëmmen Sportler geéiert soll ginn, mä och aner Léit
déi sech fir Kultur an der Gemeng asëtzen oder kulturell aktiv sinn --> déi selwecht
Virgoensweis wéi fir d’Auswiel vun den Sportler an der Gemeng sinn – Décision prise
à l’unanimité
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7. Programm 2021







Den „Josepf HAKIN“ den Schoulkanner méi no bréngen
Néi Stroossen aus der Gemeng – > Falls an der Gemeng néi Citéeën entstinn géif
Kulturkommissioun sech freeën fir d’Auswiel vun den Nimm vun de Stroossen
consultéiert ze ginn.
Dëst wier och eventuell fir néi kulturell Nimm fir Gebailechkeeten aus der Gemeng
flott
Et ass schwéier een Programm opzestellen, vue que dat een net weess wéi et mat
der aktueller Situatioun weidergeet
Versammlungen kann een virtuell organiséieren: ZOOM / TEAMS / SKYPE / asw.
Verschidde Memberen hunn et net gären, géifen awer am Noutfall matmaachen.
Am léifsten wier et awer de Memberen vun der Kulturkommissioun dat ons
Versammlungen en présentiell géifen ofgehalen ginn

3. Divers






Josiane Espen huet bei der Gemeng nogefrot fir Telefonskabinne an
Biicherkabinneëmzesetzen --> op Nofroe hinn, huet hat folgend Äentwert kritt
o Gemeng huet 2019 zwou Telefonskabinen vun der Post kritt
o MR vun Téinten a vu Bëschdrëf sinn am gaangen dës Telefonskabinne
ëmzewandelen
o Dëst Joer sollen se nach an der Gemeng opgeriicht ginn – definitiven
Datum a d‘Plaz kënnen si awer nach net matdeelen
Memberen vun der Kulturkommissioun proposéieren der Gemeng all
Kommissiouns-President den WIFI-Code vun dem Sall matdeelen wou
d’Versammlung stattfënd, fir dat déi Memberen déi net présent kënne sinn
(Quarantäne oder soss eng physësch Ursach), sech online kéinten bäischalten.
Wéinst der Sproochebarrière huet Cecile THILL aus der Kulturkommissioun
demissionéiert --> Cecile muss eng offiziel Demissioun aus der Kulturkommissioun
un d’Gemeng schécken. Mir als Kulturkommissioun soen dem Cecile op jidde fall
villmools Merci fir déi 2 Jor wou hat mat ons zesummen zum Wuel vun der Kultur
an der Gemeng geschafft huet, fir seng vill gutt positif Kritiken an seng super
Iddien déi hat mat abruecht huet. Et deet ons vill Leed datt Cecile aus der
Kulturkommissioun austrëtt.

Nächst Réunioun ass: Mëttwoches, den 28. Abrëll 2021 um 19:30 Auer an der Koll zu Brouch
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