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BESTYRELSENS PÅTEGNING 

 

Undertegnede aflægger hermed årsrapport for 2018 for foreningen RYTMISK MUSIK 

KØBENHAVN. 

 

Vi erklærer:  

 

 At årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

 

 At den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvi-

sende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. 

 
 

 At årsrapporten indeholder alle foreningens aktiver og gældsforpligtelser samt alle årets 

kendte indtægter og omkostninger. 

 
 

 At ingen af foreningens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold ud over 

de i årsrapporten anførte. 

 
 

 At der ikke påhviler foreningen eventualforpligtelser ud over de i årsrapporten anførte. 

 
 

 

København, den 18. marts 2019 

 

 

 

Kasper Saaby Jørgensen 
Formand 

 Daniel Nielsen 
Næstformand 

 Jesper Krüger 
kasserer 

     

     

Mads B. Albertsen  Lone Kjeldgaard Pedersen  Kristian Jørgensen 

     

     

Lars Albert Thomsen 
 
 

 Claus G. Hansen   
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER  

 

Til medlemmerne i Rytmisk Musik København 

 
Erklæring om review af årsregnskabet 
Vi har udført review af årsregnskabet for Rytmisk Musik København for regnskabsåret 1. januar  31. 

december 2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. 

Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet 
Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-

stemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som 

bestyrelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om 

denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Revisors ansvar 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores review i overensstem-

melse med den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber og yder-

ligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. 

Dette kræver, at vi skal udtrykke en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os 

grund til at mene, at regnskabet som helhed ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overens-

stemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Dette kræver også, at vi overholder 

etiske krav. 

Et review af et regnskab udført efter den internationale standard vedrørende opgaver om review af histo-

riske regnskaber er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der pri-

mært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, samt 

anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis. 

Omfanget af de handlinger, der udføres ved et review, er betydeligt mindre end ved en revision udført efter 

de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet. 

Konklusion 
Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at årsregn-

skabet ikke giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. decem-

ber 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar  31. december 2017 i 

overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Udtalelse om ledelsesberetningen 

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende rede-

gørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Vores review har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har gennemlæst ledelsesberetningen med 

henblik på at konstatere, om der er overensstemmelse med årsregnskabet. 

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmel-

se med årsregnskabet. 

 

Østerbro, den 18. marts 2019 

Revisionsfirmaet Peter Deiborg 
Cvr.nr. 16 34 65 78 
 

 

Peter Deiborg 
registreret revisor   
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BESTYRELSENS BERETNING 
 
Kommunen og foreningen

Københavns Kommune har i efterhånden mange år venligt støttet RMK og andre af byens øvelo-

kaleforeninger, således at RMKs medlemmer har haft fri adgang til de kommunale dækningsgrave 

i vores otte øvelokaler og lagerkontoret. Man kan øve 24 timer i døgnet, syv dage om ugen året 

rundt for kr. 200,- om måneden, inkl. lys og varme!  

Kommunens økonomiske støtte er stor. Det er bl.a. derfor, vi har råd til at støtte projekter, hjælpe 

med betaling af fx ørepropper og kurser samt indkøbe grej til udlån. Men det er først og fremmest 

derfor, vi øver så godt og billigt. Københavns Kommune sender hvert år en pose af sine kulturpen-

ge efter øvelokaleforeningerne i København med det fine formål at tilgodese københavnernes be-

hov for øvelokaler, så musikken har ordentlige vækstbetingelser i hovedstaden.  

Som nævnt på de seneste to generalforsamlinger mangler Københavns Kommune penge, og der-

for skal der i disse år spares en del penge på området. Vi har  ligesom de andre øvelokalefor-

eninger - fået skåret i støtten og har skullet tilbagebetale ca. kr. 30.000,- for 2017 samt ca. kr. 

40.000,- for 2018 tilbage til kommunen. Det har dog vist sig, at kommunen ikke har helt styr på 

deres udregninger, så vi har opdaget en fejl i tilbagebetalingskravet fra dem, som var for stort. Der 

er pt. uklarhed om, hvorvidt fejlen er en enlig svale, eller om de har lavet fejl tidligere år.  

Derfor er det stadig vigtigt, at alle, som øver i bunkerne, er meldt ind. Jo flere medlemmer vi er, 

desto tungere vejer vi, når støttekronerne skal fordeles. Det er vigtigt, at kommunen kan se, at de 

får noget for de penge, de giver os.  

 

Siden sidst 

Efter sidste års generalforsamling  eksklusioner og efterfølgende rokeringer 

Et enkelt band havde ingen 

 hvilket også var forklaringen året før, hvor de heller ikke dukkede op eller meldte 

afbud. I henhold til vedtægterne samt set i lyset af medlemmernes udtrykte ønske ved sidste års 

GF om at eksekvere sanktioner ved overtrædelser af vedtægterne fandt bestyrelsen det derfor 

retfærdiggjort at ekskludere bandet fra foreningen. Eksklusionen blev accepteret af bandet, som 

efterfølgende rykkede ud.  

Det frigjorde en del plads i lokalet, og et par yderligere udmeldinger gav herefter en god mulighed 

for at gennemføre rokeringer i nogle af lokalerne med henblik på at få udnyttet lokalerne bedre. 

Hermed kunne daglig leder begynde at fylde op med nye bands fra ventelisten, og foreningen kan i 

dag prale af et rekordhøjt medlemstal på 100 medlemmer. Det er vores opfattelse, at de mange 

nye medlemmer har medført en del mere aktivitet i lokalerne, mere udlån af grej og en mere le-

vende atmosfære under Fælledparken  og dét er vi meget glade for.  

 

Gæster i lokalerne  opfølgning på sidste års GF 

Pga. flere uheldige episoder med folk udefra og efterfølgende indførelse af meget stramme regler 

vedr. gæster i lokalerne blev det ved GF 2018 aftalt, at bestyrelsen ville tage reglerne under revisi-

on og søge at finde en løsning, som tillader gæster i bunkerne, men som samtidig begrænser ikke-

medlemmers brug af og adgang til lokalerne i andet end kortere perioder og jams/hyggeøvere. 

Udgangspunktet er, at det helt grundlæggende strider mod foreningstanken, hvis foreningens loka-

ler benyttes systematisk af ikke-medlemmer, samt at det skaber utryghed, hvis medlemmer ikke 

kan vide sig sikre på, hvem som færdes omkring personligt grej.  

Efterfølgende blev det derfor tilladt at medbringe gæster på eget ansvar i begrænset omfang på 
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dén betingelse, at det ansvarlige medlem inden øveren sender daglig leder en mail, der informerer 

om, at man den pågældende dag medbringer gæster samt navne på gæster. Tanken er, at for-

eningen herved får overblik over omfanget af gæster samt dokumentation, hvis der efterfølgende 

skulle opstå problemer med lokalets andre brugere.  

 

Der meldes i gennemsnit hver måned ca. 4-5 gæster på mailen, så proceduren fungerer for mange 

af jer. Der er dog stadig flere, der ikke husker at få indsendt en mail om gæster i lokalerne. Vi har 

bl.a. haft en episode det seneste år, hvor daglig leder mødte et medlem flankeret af flere ikke-

medlemmer, som øvede i et lokale på en dag uden meldinger om gæster. 

Summa summarum ang. gæster: Reglen tillader nu gæster, men de skal meldes inden øveren. Og 

hvis man har tænkt sig at spille på andres grej, skal man selvfølgelig have fået lov af ejeren inden. 

 

Ny bookingkalender 

D. 1/11 skiftede RMK fra den gamle Google-kalender til det nye system, som var blevet testet i to 

af lokalerne i et godt stykke tid. Bestyrelsen forventede lidt tekniske problemer med et par indlog-

ninger her og der, men vi oplevede efter skiftet kun to henvendelser  begge ang. passwordforvir-

ring. Herefter har systemet været i brug i alle lokaler og virker til at fungere fint. Der bookes flittigt i 

de fleste lokaler  dog har et enkelt lokale ikke haft en eneste booking overhovedet. Der opfordres 

til, at alle booker tid til hver eneste øver, selvom man måske har nogle faste aftaler om faste øvere 

i et lokale, da et af foreningen primære formål er at tilbyde øve muligheder til musikere  hvis et 

lokale fremstår mere eller mindre ubenyttet, vil bestyrelsen undersøge om evt. rokeringer eller lign 

bør foretages for at opnå en bedre udnyttelse af lokalerne. Udnyttelsen er generelt blevet meget 

bedre i alle lokalerne, hvor vi tidligere i nogle lokaler oplevede stor inaktivitet og en til tider stærk 

modvilje mod at foretage nogen som helst form for ændringer i lokalesammensætningerne. Her er 

der virkelig sket noget, og det finder bestyrelsen meget opløftende og positivt. 

 

Bunkerne og de offentlige myndigheder 

Det var i mange år Hovedstadens Beredskab (HBR), som administrerede bunkeranlæggene, mens 

kommunen støttede foreningens drift økonomisk. For et par år siden overgik administrationen til 

kommunens afdeling for ejendomme (KEJD), som viste sig at være meget tung og bureaukratisk at 

danse med  i modsætning til HBR, som er præget af en logisk og no-nonsense indstilling. KEJD 

har generelt ikke været interesseret i ændringer og afviser som udgangspunkt de fleste anmodnin-

ger om ændringer i installationer og udsmykning. Men ved starten af 2019 er administrationen af 

foreningens lokaler igen overgået til HBR  og det er vi i bestyrelsen af mange grunde MEGET 

glade for pga. det gode samarbejde, foreningen har haft med dem gennem årene.  

Som nævnt ved GF 2018 er der en del usikkerheder omkring vores låsesystem og de tilhørende 

nøgler, og det har længe været planen at få systemet udskiftet. Dette blev dog i efteråret afvist af 

KEJDs jurister, men HBR har heldigvis ikke samme frygt for ændringer, og derfor satses der på, at 

et nyt, elektronisk låsesystem vil blive indført i løbet af sommeren.  

 

Internet 

Internetforbindelsens upload-/download-hastigheder svinger en del. Der er blevet testet med ud-

vendige antenner og forskellige placeringer af access-points, men disse forsøg har ikke givet nogle 

særlige ændringer. Dog har det vist sig, at der kan opnås bedre forbindelse ved at trække et fysisk 
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netværkskabel fra routeren i gangen til access-

ønsker et sådant kabel i jeres lokale.  

 

Samarbejde, medlemsfordele, projekter og støtte  

RMK er med i musikerorganisationen ORA. Det giver fx medlemmerne mulighed for arrangementer 

med rabat på formstøbte musikerhøreværn, mm. Sådan et arrangement havde vi i 2018, hvor en 

pæn del af RMK-medlemmerne fik formstøbte høreværn for kun kr. 500,- pr. person. 

RMK støttede igen i 2018 UHØRT Festival, der afvikledes på Vesterbro i august. RMK har støttet 

begivenheden fra start og har derfor som samarbejdspartner en stor del af æren for, at festivalen 

er i stadig vækst fra år til år  og i dag præsenterer hele 39 bands på 3 scener over 2 dage. Det er 

desuden kun Karrierekanonen og SPOT Festival her i landet, der får flere ansøgninger end 

UHØRT Festival. 

RMK støttede i 2018 derudover Musikerdag KBH i VEGA, som var en inspirations- og netværks-

dag for byens musikere. Der var talks, workshops, democoaching, fotosessions, m.m., som alt 

sammen var med til at give mere viden og bedre netværk til deltagerne. RMKs medlemmer kunne 

komme gratis ind på dagen. 

RMK har som noget nyt i løbet af 2018 tilbudt at støtte medlemmer, som ønsker at lære nyt på 

musikbranche-området. DMF og ARTLAB afholder løbende en række forskellige kurser om bl.a. 

promovering, sangskrivning, optageteknik etc. En del af disse kurser er tilgængelige for ikke-

medlemmer af DMF  disse kurser kan man deltage i. Ordningen er lavet således, at medlemmet 

selv betaler brugerbetalingsdelen, mens RMK betaler resten af kurset  ligesom det sker hos DMF 

for DMF-medlemmer. Se selv kursusoversigten (skifter løbende) og priser på artlab.dk og kontakt 

daglig leder, hvis du finder noget interessant. 

 

Til sidst 

Bestyrelse og økonomi  

Bestyrelsen har siden sidste GF bestået af 8 medlemmer. Bestyrelsen lægger linien for foreningen 

mellem de årlige generalforsamlinger, og den nuværende bestyrelse vægter  som nævnt i indled-

ningen  både interne og eksterne tiltag. Det er både vigtigt at have tiltag for foreningens medlem-

mer, ligesom det er vigtigt at vise foreningens arbejde udadtil.  

Den siddende bestyrelse vil gerne endnu engang opfordre interesserede til at blive en del af den 

kommende bestyrelse og tage del i udviklingen af foreningens aktiviteter. 

 

Daglig drift 

RMKs daglige drift med vedligehold af lokalerne, gearudlån, kontakt til og administration af med-

lemmer og kommune, varetages pt. af bestyrelsen. Der er afsat 10 timer ugentligt til den daglige 

drift, som varetages af Claus. Jesper er kasserer og håndterer alt det økonomiske, såsom kontin-

genter, regninger samt al papirarbejdet ift. kommunens støtte. 

 

Afsluttende kan vi melde, at RMK har en sund økonomi  trods det negative årsresultat  og i 

mange år har haft en god egenkapital. Vi er dog meget opmærksomme på kommunens sparerun-

der og forsøger at tage disse med i beregninger og beslutninger for foreningens virke. 

Mvh.  

Bestyrelsen i RMK, 

Lars, Lone, Jesper, Mads, Kristian, Claus, Daniel & Kasper 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Årsrapporten for 2018 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for 

klasse A-virksomheder, med nødvendige tilpasninger samt efter vedtægterne. 

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til 2017. 

 

Resultatopgørelsen 

Resultatopgørelsen er klassificeret efter foreningens art og aktiviteternes omfang samt foreningens 

ønsker med hensyn til præsentation af tallene. 

Kontingentindtægter samt tilskud, generelle samt aktivitetsbestemte, der vedrører regnskabsperio-

den indtægtsføres i resultatopgørelsen. 

Ikke anvendte tilskud der udgør en tilbagebetalingsforpligtelse overføres til balance som en gælds-

post 

 

Periodisering 

Alle væsentlige poster i resultatopgørelsen er periodiseret. 

 

Balancen 

 

Anlægsaktiver 

Øvrige materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der 

foretages lineære afskrivninger baseret på aktivernes forventede brugstider. 

Små anskaffelser straksafskrives i anskaffelsesåret. 

 

Omsætningsaktiver 

Omsætningsaktiver måles til nominel værdi. 

 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af 

forventede tab. 

 

Gældsforpligtelser 

Gældsforpligtelser indregnes til nominel værdi. 
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RESULTATOPGØRELSE for 2018 

 

Noter      2017 

       

1  Indtægter  231.743  278.835 
       

  Indtægter i alt  231.743  278.835 
       

  Lønudgifter  -124.640  -122.286 

2  Aktiviteter & tilskud  -58.110  -33.355 

3  Administration  -55.398  -68.576 

4  Gebyrer  -15.047  -15.555 

5  Småanskaffelser  -32.679  -35.238 
       

  Omkostninger i alt  -285.874  -275.010 
       

  Resultat før ekstraordinære omkostninger og renter  -54.131  3.825 

       

  Renteindtægter  0  0 

       

  ÅRETS RESULTAT  -54.131  3.825 
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BALANCE pr. 31. december 2018 

 

Noter  AKTIVER    2017 
       

  Tilgodehavender medlemskontingenter  20.000  497 

  Forudbetalte omkostninger/forsikring  5.066  0 

  Nykredit Bank, konto 5470-8048499  121.239  141.233 

  Danske Bank, mobile pay  0  12.925 

  Kontant kassebeholdning   0  13.860 
       

  AKTIVER I ALT  146.305  168.515 

 

 

 

  PASSIVER     

       

6  KAPITALKONTO 31. december 2018  66.628  120.759 
       

  Nøgledepositum  44.000  23.500 

7  Anden gæld  35.677  14.256 
       

  GÆLD I ALT  79.677  47.756 
       

  PASSIVER I ALT  146.305  168.515 
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NOTER 

1. INDTÆGTER    2017 

      
 Medlemskontingenter  216.800  193.600 

 Tilskud Københavns kommune,   76.591  110.626 

 Tilskud Københavns kommune, regulering tilskud   -19.573  -34.391 

 Tilskud Københavns kommune, regulering øvelokaletilskud  -42.075  0 

 Øvrige indtægter  0  9.000 
      

 I alt  231.743  278.835 

      

2. AKTIVITETER & TILSKUD     
      
 Honorarer  1.500  0 

 Lokaleleje/studioleje  400  2.098 

 Forplejning arrangementer  710  1.157 

 Musikerdag KBH  15.000  0 

 Audiovox - høreværn  10.500  0 

 Tilskud UHØRT  30.000  30.000 
      

 I alt  58.110  33.355 

      

3. ADMINISTRATION     

 Kontorartikler   3.519  4.432 

 Bestyrelsesmøder og generalforsamling  7.937  9.655 

 Bestyrelseshonorar   7.000  5.000 

 Bestyrelseshonorar, regulering tidligere år  0  -1.000 

 Bestyrelse studietur  0  11.001 

 Revisor årsrapport   13.125  11.250 

 Arbejdsskadesforsikring  2.397  2.306 

 Forsikring, udstyr  5.166  5.062 

 Telefon og internet  13.583  16.842 

 Diverse, hjemmeside & dropbox  2.671  4.028 
      

 I alt  55.398  68.576 

      

4. GEBYRER     
      
 PBS-gebyrer  9.995  10.503 

 Winkas  gebyrer  5.052  5.052 
      

 I alt  15.047  15.555 
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5. SMÅANSKAFFELSER 
2017 

 Vedligehold af og småanskaffelser til lokaler  16.206  6.379 

 Musikudstyr  16.473  28.859 
      

 I alt  32.679  35.238 

      

 

 

6. FORENINGSFORMUE     

 Formue 1. januar  120.759  116.934 

 Årets resultat overført til næste år  -54.131  3.825 
      
 Foreningsformue 31. december  66.628  120.759 

 

 

7. ANDEN GÆLD     

 A-skat/AM  4.052  3.986 

 Atp  270  270 

 Mellemregning daglig leder  1.782  0 

 Revisor  10.000  10.000 

 Regulering tilskud 2017 Københavns Kommune  19.573  0 
      

 I alt  35.677  14.256 

      

 


