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Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne skolekorps tilrås å søke kulturmidler på vanlig måte i 2019.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 06.03.2019
Behandling:
Til behandling forelå Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne skolekorps tilrås å søke kulturmidler på vanlig måte i 2019.
Rep.: …………………… ( ) fremmet for slag:
Votering:

Vedtak/innstilling:

Bakgrunn for saken:
Søgne skolekorps har i brev av 8.1. 2019 søkt Søgne kommune om ekstrabevilgning. Søknaden
begrunnes med at korpset i 2018 fikk omkring 25 nye aspiranter som trengte instrumenter.
Dette har ført til at utgiften til innkjøp av instrumenter for 2018 har beløpt seg til kr 70.613 mot
kr 14.600 i 2017. Dette førte igjen til at underskuddet for Søgne Skolekorps for 2018 ble kr
79.990.

I tillegg opplyser korpset i mail av 24.1.2019 at i tillegg til instrumentkjøp på kr 70.613, har det
blitt bestilt to nye juniorfløyter til en kostnad av kr 13.000 til to aspiranter. I samme mail
nevner Søgne skolekorps at 2018 var det offisielle Korpsenes år i Norge.
Saksutredning:
Søgne skolekorps glemte i 2018 å søke om kommunale kulturmidler. Ved ordinær tildeling av
kulturmidler har korpset fått omkring kr 50.000 årlig. For 2017 var tilskuddet kr 50.000 (2016:
kr 57.000).
Ved restutdeling av kommunale kulturmidler høsten 2018, fikk Søgne skolekorps
ekstraordinært tildelt kr 20.000 til innkjøp av instrumenter, på bakgrunn av økt antall
aspiranter.
Ved tildeling av kulturmidler for 2019 (søknadsfrist 1.3.) kan det sannsynligvis gis et tilskudd
på foretatt instrumentkjøp på et sted mellom kr 10.000 og 15.000 kr i tillegg til andre
driftsmidler.
Fra 1.1.2020 vil Søgne skolekorps i Nye Kristiansand sannsynligvis kunne motta ca. kr 60.000
(totalt ca. 110.000 kr årlig) mer i årlige kulturmidler enn det som man normalt har fått i Søgne
(ca kr 50.000 årlig).
Ettersendt regnskap fra Søgne skolekorps viser at det pr. 31.12.2018 hadde en bankbeholdning
på kr 283.384; tilsvarende tall 31.12.2017 var kr 281.974. Årlig omsetning i korpset er på
omkring kr 500.000.
Korps, idrettslag og andre må være bevisst på at stor rekrutering kan føre til utfordringer både
ang. økonomi og plasskapasitet på baner og i haller. Ellers er det jo bra at barn og ungdom blir
inkludert i de fritidsaktivitetene de ønsker og at korps, lag og foreninger inkluderer dem i
medlemsmassen uten at de blir stående på venteliste.
Søgne kommunestyre støttet i sak 124/18 den 13.12. 2018 den eksterne institusjonen Stiftelsen
Arkivet med kr 25.000, tatt fra disposisjonsfondet. I en egen sak til Kommunestyret forslås det
nå at Forsvarshistorisk forening støttes med kr 50.000 for tiltrengt vedlikehold av fortet i NyHellesund. Beløpet forslås tatt fra disposisjonsfondet.
På den annen side fikk «Sanger om Søgne» avslag fra Kommunestyret om midler på 2019budsettet. De hadde i kulturenhetens forslag til økonomiplan fremmet en søknad om kr 180.000
for en ny oppsetning av det populære søgnespillet.

Vedlegg:
1 Søknad av 8.1.19 om ekstrabevilgning - Søgne skolekorps
2 Regnskap og balanse 2018 - Søgne skolekorps, mottatt 24.1.2019

Bankgiro: 3090 07 05 847
post@sogneskolekorps.no

Søgne kommune
v/ ordfører Astrid Hilde

08.01.19

SØKNAD OM EKSTRABEVILGNING
Søgne Skolekorps hadde høsten 2018 et rekordhøyt antall nye aspiranter som begynte i
korpset. Fra et vanlig antall på mellom 5 og 10 stk, er vi nå 25 stk unge 8 – 9 åringer som har
holdt på i et halvt år. Og alle sier de vil fortsette!
Som aspirant i korpset får de med seg hjem et eget instrument, og de får 45 minutters
gruppeundervisning på sitt instrument med egen instruktør, og 45 minutters fellesøvelse med
dirigent hver onsdag. Det er et miljø i korpset hvor det ikke er en konkurranse om å være
best, men å bli stadig bedre. Det er et miljø hvor gutter og jenter går sammen og hvor de
eldre musikantene er gode rollemodeller for hvordan vi skal oppføre oss overfor hverandre,
og det er et inkluderende miljø hvor en lærer samspill med andre - både bokstavelig og i
overført betydning. Vi har bare ett skolekorps i Søgne, og tilbudet er både unikt og viktig.
Men vi er sårbare, og etter noen år med relativt lav rekruttering, er vi nå selvsagt begeistret
over tilfanget og fremtidsutsiktene.
Men det har en ulempe vi håper Søgne kommune kan hjelpe oss med å håndtere. Det koster å
drive korps, og særlig instrumenter er kostbare. De tidligere år har avgang og rekruttering
balansert hverandre slik at vi har hatt nok instrumenter, og nyinnkjøp har vært for å bytte ut
utslitte instrumenter.
Med den rekrutteringen vi har hatt i høst, har vi vært nødt til å bruke store summer til å
reparere instrumenter som egentlig var kassert, og å gå til innkjøp av nye der hvor vi har vært
i manko. Eksempelvis koster en juniorflyte kr 6 000,- en juniortrombone kr 8 000,- en
altsaxofon kr 12 000,- et el-slagverk kr 8 500,- osv. Totalt har vi reparert gamle instrumenter
og kjøpt nye for kr 120 000,- Dette hadde vi ikke budsjettert med.
Vi er som nevnt veldig glad for det store antall nye aspiranter, og vi har ikke hatt lyst til å si nei
til noen av de som ønsket å starte i skolekorpset. Men det har dessverre gått hardt ut over
økonomien. Vår økonomi er i stor grad basert på egeninnsats fra foreldre og styret, samt
støtte fra næringslivet og ulike støtteordninger vi kan søke på. Vi tror ikke vi har mulighet for å
hente inn ytterligere midler gjennom økt egeninnsats. Fra kommunen mottok vi støtte på kr
20 000,- i 2018.
Vi sender derfor denne søknaden til Søgne kommune, og håper kommunen kan bidra med en
ekstrabevilling knyttet opp til det store antall nye aspiranter og behovet vi derfor har hatt for
å reparere gamle instrumenter og å kjøpe inn nytt.

Med vennlig hilsen
Søgne Skolekorps
Audun Øvrebø
leder

SØGNE SKOLEKORPS
RESULTATREGNSKAP 2018
REGNSKAP

REGNSKAP

2018

2017

54 600
4 034
64 082
22 189
19 040
54 950
29 251
1 897

54 737
93 500

62 000
17 550
108 371
24 934
15 094
56 050
38 343
21 828
1 250
50 980
11 724
7 740
10 000
18 209
112 500

451 031

556 573

189 948
22 985
29 164
4 372
4 032
5 323
6 111
2 566
6 342
21 170
92 121
1 874
70 613
23 150
56 220
2 984

219 842
24 460
30 334
5 350
5 487
6 614
24 175
23 388
-

Sum kostnader

538 972

555 702

Resultat før renter

-87 942

871

1 654
2

1 964
260

-86 290

2 575

INNTEKTER:
Kontingenter medlemmer
Inntekt NMF
17-mai
Vårfest
Høst/julefest
Egenandel og salg til tur/stevne/Knaben
Høstprosjekt SGP inkl tilskudd
Salg salgsvogna
Salg julebakst, Julekalender, Enjoy
Sponsor salgsvogna
MVA kompensasjon
Grasrotandel Norsk Tipping
VO midler
Tilskudd instrumentfondet
Andre inntekter, spilleoppdrag mv
Gaver og tilskudd

Sum inntekter

Note

29 114
18 281
5 356
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UTGIFTER:
Lønn instruktører/dirigent
Kontingent NMF
17-mai
Vårfest
Høst/julefest
Vareforbruk Salgsvogna
Kjøp slushmaskin
Høstprosjekt SGP
Julebakst, Julekalender, Enjoy kort
Salgsprodukter tur Gdansk 2019
Sosiale aktiviteter
Knaben tur
Tur stevne/utlandstur mv
Kjøp, kostnad salgsvogna
Forsikring salgsvogn, lekehytte
Kurs instruktører, musikanter
Kjøp instrumenter
Kjøp uniform/sekker/medaljer mv
Drift, noter, rep, vedlikhold utstyr
Data, kontorkostnader, annonser

Renteinntekt / kostnad

Gebyr Vipps,kortterminal mv
ÅRSRESULTAT

2 128
46 785
65 095
1 523
11 000
14 600
39 300
28 639
6 982

SØGNE SKOLEKORPS
BALANSE PR. 31.12.2018
Note

2018

2017

2

5000

5000

300
26 498
-

300
16 227
5 000

Bankkonto:
Drift
Plasseringskto
Turkonto
Uniformskto
Gamlingane
Skattetrekkskonto

54 584
283 384
121 672
29
1
161

82 906
281 974
168
29
1
25

SUM EIENDELER

491 629

391 630

285 340

371 630

70 926
8 004
15 256

20 000
-

379 526

391 630

EIENDELER
Salgsvogn
Fordringer
Coop kort
Andre fordringer, innbet jan.
Forskuddsbetalte slushvarer

GJELD OG EGENKAPITAL
Egenkapital
Kortsiktig gjeld:
Gjeld leverandører
Skyldig skattetrekk
Forskudd Gdanks tur

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

Søgne, 20.01.2019

Audun Øvrebø
Leder

3

SØGNE SKOLEKORPS
Noter til årsregnskapet 2018
Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet til Søgne Skolekorps følger god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner.
Inntekter og kostnader presenteres brutto i samsvar med god regnskapsskikk.

Note nr 1
Tilskudd og gaver spesifiseres som følger:
2018
Kulturmidler
Tilskudd fra Søgne og Greipstad Sparebank
Julekalender - gave Søgne og Greipstad Spbank
Gave fra Søgne Lions
Tilskudd NMR Frifond
Tilskudd fra Leif Huberts legat
Gave fra Søgne Bygdekvinnelag
SUM

20000
42000
12500
19000

93500

2017

2016

50 000
60 000
2 500
-

57 000
40 000

-

25 000

112 500

15 000

137 000

Note nr 2
Korpset anskaffet i 2016 en salgsvogn til bruk i inntektsskapende aktiviteter.
Total anskaffelseskostnad utgjorde kr 98 039.
Redusert med sponsorinntekter og inntekter 2016 ble netto anskaffelseskostnad 2016 = kr 5000,-.
Salgsvogna står med uendret verdi i balanse da den har en virkelig verdi langt over bokførte kr 5000,-.

Note nr 3
Avsatt kostnad til instruktør kr 20 000 er skjønnsmessig avsatt da den ikke er mottatt pr dd.
Kr.50926 - tidfestet kostnader 2018 - utbetalt i januar 2019

2015
47 000
40 000

20 000
107 000

