Beretning Sjællandske Kor & Vokal Ensembler for 2018
•

Fakta om foreningen:
Foreningen blev stiftet ved stiftende generalforsamling d. 20. August 2014 og har
hjemmesiden www.rytkor.dk, konto i Nordea Bank Birkerød, telefon/mobile nummer
93863611

•

Foreningens aktiviteter:
o Er gennemførelse af korsang og stemmeundervisning, samt koncertvirksomhed.
o En kort beskrivelse af året:
o I året 2018 afvikledes kor-hold og instrumentalhold, herunder masterClass, samt
MIF-kor. Sidstenævnte i samarbejde med Foreningen Rhythm-n-Rhyme
Productions. Ud over foreningens sæson-afslutningskoncerter har korene givet
et antal live koncerter ved private bryllupper mv., samt ved Music In Favor’s
støtte-koncert for uledsagede mindreårige flygtninge og særligt sårbare på Hotel
Cecil I København. Kor-dirigent inspirations workshop gennemført med gæstedirigenter.
o 2. stk debatskabende foredrag under titlen Kunsten Kan!
o Nye instrumental hold i 2018:
Nye instrumentalhold, akkompagner din sang.
o Nye korhold I 2018
Familiekor er opstartet
o Foreningens aktiviteter på både holdundervisning samt instrumentalundervisning har været stigende efter forventningen.
o Som vedtaget på GF 2018 er vi indmeldt I dof

•

Medlemmernes indflydelse på foreningen:
Udøves ved kommunikation og diskussioner via intra dialog på hjemmesiden, samt ved
‘kor-snak’ via mail og ‘sam-prøver’.

•

Sæsonens aktiviteter evalueres endvidere ved sæsonafslutninger og i forbindelse med
den ordinære generalforsamling.

•

Bestyrelsens arbejde:
o Består i at afholde møder og træffe daglige og løbende beslutninger om
foreningens fokeoplysende arbejde og aktiviteter. Bestyrelsen træder sammen
efter aftale og behov enten fysisk eller via telefonkonferencer.
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•

Regnskab i hovedtal:
Omsætning: Kr. 295.200,Årets resultat før hensættelser: Kr. 42.199,Gæld, moms: Kr. – 4.711,Passiver: Kr. -5.270,-

•

Samarbejde med andre:
enkeltstående fælles kor-aktiviteter i samarbejde med lokale og regionale kor, samt
andre relevante parter.
Foreningens vilkår / muligheder i kommunen
o Lån af lokaler og have dialog med kulturforvaltningen. Samarbejdet med
kontaktpersoner i Rudersdal omkring lokaler og andet praktisk opleves generelt
positivt.
o Visioner for fremtiden:
er fortsat at udbyde og udvikle området og kendskabet til korsang og glæden ved
fællesskaber igennem sang og koncertvirksomhed.

•

Bestyrelsen d. 28.3. 2019

