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Årsberetning 

Om foreningen 

Foreningens navn er GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA (G.R.E.S.) 

CARIOCA DE COPENHAGUE, også kaldet Sambaskolen Carioca de Copenhague. 

Foreningen kan også optræde som en bloco. Dens hjemsted er i Københavns 

Kommune. 

Foreningen er uafhængig af partipolitiske og økonomiske interesser. Foreningens 
formål er: 

• at organisere en sambaskole efter forbillede fra Rio de Janeiro 

• med udgangspunkt i sambaskoleaktiviteter at tilegne sig og formidle brasiliansk 

musik, sang og dans 

• at skabe et miljø for kulturel og kreativ udfoldelse, såvel gennem aktiviteter for 

foreningens medlemmer, som ved åbne arrangementer, 

• at fremme interessen for og kendskabet til foreningens sociale, kreative og 

kulturelle aktiviteter 

• at etablere kontakt til andre tilsvarende foreninger i dansk, europæisk og 

brasiliansk sammenhæng, foruden anden relevant global kontekst 

• at donere en bestemt del af foreningens eventuelle overskud til et socialt projekt i 

Rio de Janeiro efter konkret aftale med samarbejdspartner/-e 

Transaktioner med nærtstående parter 

Der har ikke været transaktioner med nærstående parter. 

Beretning 

Der har i 2018 været gennemført undervisning i samba dans og musik, med hold for både børn 

og voksne. 

Der er gennemført en tur til Coburg International Samba Festival i Tyskland og vi har deltaget i 
Københavns Karneval. Desuden har der været afholdt et par medlemsarrangementer. 

Vi modtog i 2018 tilsagn om 25.000 kr fra Tuborgfonden til indkøb af nye instrumenter. 



Der blev i 2018 afsat knap 10.000 kr til tilbagebetaling af for meget udbetalt støtte fra 
Københavns Kommune, da vi har haft færre medlemmer end hvad vi fik støtte til. 

Det var i 2018 en udfordring at få nok medlemmer til at møde op til at øve, og det var svært at 
tiltrække nye medlemmer. Det betød at omkostninger til undervisere ikke blev opvejet af 
medlemsbetaling. Vi havde dog et mindre antal betalte jobs, der betød at der samlet set var et 
positivt resultat i 2018 på knap 9.000 kr. 

Foreningen har ingen gæld. Men der er kun ca. 20.0000 kr på foreningens konto, hvilket gør det 
svært at planlægge kommende aktiviteter. 
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Ledelseserklæring om overholdelse af 
tilskudsvilkårene 
Hermed erklæres at vilkårene for modtagelse af tilskud er overholdt. 

Angela aquel Rodrigues do Nascimento 
Formand for 

om~-CIA 

Kasserer, medlem af bestyrelsen 

Marie Angelique Girling Gomard 
Medlem af bestyrelsen 

s,~D,q,5A/k 
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Medlem af bestyrelsen 
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Intern revisor 



Resultatopgøre Ise 
Resultat for 2018. 

_A_kt_iv_it_et ______ K_a_te_g_on_· __________ .....J,,._ 
Administration Administration, bankgebyrer -432 kr. 

Administration, internet -203 kr. 

Administration, telefon -875 kr. 

[Adminis!i"ati~~--T~tal _ -1,510 kr. 

Arrangementer Arrangementer, forplejning -837 kr. 

l~rrangementer Total _ 

Bar Bar, indkøb 

IBarTotal 
I : -

Drift 

tDnft Total 

Jobs 

1-- . . 
·Jobs Total 

Karneval 

Karneval Total 

Udlandsture 

Udlandsture Total 

Undervisning 

Bar, pantindløsning 

Bar, salg 

Drift, diverse 

Drift, instrumenter 

Drift, tilskud medlemmer 

• ..E'~c.t 

Jobs, indtægt 

Jobs, materialer 

Jobs, transport 

Karneval, deltagerbetaling 

Karneval, diverse leje 

Karneval, forplejning 

Karneval, honorarer 

Udlandsture, deltagerbetaling 

Udlandsture, diverse 

Udlandsture, forplejning 

Udlandsture, honorarer 

Udlandsture, transport 

Undervisning, betaling dans over 25 år 

-837 kr. : 

-7,152 kr. 

1,728 kr. 

6,670 kr. 

-15,229 kr. 

4,114kr. 

-212 kr. 

-2, 153 kr. 

26,81~ kr. --~-
9,775 kr. 

-300 kr. 

-2,091 kr. 

-6,000 kr. 

1,384 kr. 

46,310 kr. 

-60 kr. 

-420 kr. 

-13,875 kr. 

-38,000 kr. 

-6,044 kr. 

4,475 kr. 



!undervisning Total 

Resultat 

Balance 
Balance for 2018. 

Aktiveter 

Anl~g§si!!sti~!il[ 

Instrumenter 

Udstyr 

I alt 

Oms~tniagsaktiver 

Kontanter 

Bankkonto 

T-shirts 

Tilsagn fonde 

I alt 

Aktiv~r i 5111 

Undervisning, betaling dans, 3-12 år 

Undervisning, betaling musik over 25 år 

Undervisning, honorar dans 3-12 år 

Undervisning, honorar dans over 25 år 

Undervisning, honorar musik over 25 år 

Passiver 

ES1!il!lks112ilsi!I 

15,000 kr. Primo 

5,000 kr. Resultat 

20,QQQ kr. Ultimo 

G~lg~fQrnligt!ill~!ilr 

3,380 kr. Langfristet lån 

23,987 kr. Kortfristede gæ/dsforpligtelser: 

1,000 kr. Varekreditorer 

25,000 kr. Forventet tilbagebetaling støtte 

53,~67 kr. I alt 

ZU§Z 

!sfL Psi!§~iV!ilr i alt 

8,200 kr. 

9,800 kr. 

-4,000 kr. 

-7,725 kr. 

-11 ,950 kr. 

~1;200 kr.~ 

8,620 kr. 

55,788 kr. 

8,620 kr. 

§4,407 kr. 

0 kr. 

0 kr. 

8,960 kr. 

~,960 kr. 

I.UR 
kr. 


