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Re: Utkast til revidert korpsavtale - svarfrist 16. juni

Hei Alexander,

Viser til oversendt revidert korpsavtale. Har også vært i dialog med Bård Granerud i Nordby Skolekorps,
men den korte behandlings fristen har gjort at vi ikke har kunnet lage et koordinert svar fra begge korpsene
sammen. Vi er allikevel informert om svaret som Nordby Skolekorps sender og er enige med uttalelsene de
kommermed.

Vi har et årsmøtevedtak som sier at en eventuell ny/revidert avtale skal godkjennes av årsmøtet. Styret i Ås
Jente- og guttekorps har derfor ikke mandat til a innga nye vilkar i avtalen uten a avholde et ekstraordinert
arsmote. Dette har ikke latt seg gjore pa sa kort varsel pa grunn av andre arrangementer som Kulturskolen er
inneforstått med (Vårfestivalen 10 juni).

Dette vil bli en okt okonomisk forpliktelse som vil gjore at det vil bli mer kostbart a drive korps samtidig
som den økonomiske/tidsmessige belastningen kan bli høyere på de familiene som velger å elever i korpset.
For å finansiere den økte forpliktelsen må vi legge opp til flere dugnader og eventuell en
høyere medlemskontingent enn den vi har i dag. Det er synd dersom korpset blir et høytterskeltilbud hvor
det blir vanskelig a rekruttere pa grunn av okt kostnad og flere dugnader. Korps har allerede et ufortjent
rykte på å bare være loppemarkeder, kakelotterier og dugnader. Vi tenker umiddelbart at denne endringen
vil gjøre at vi som organisasjon ikke har andre valg ennå øke medlemsavgiften eller
øke dugnadaktivitetene. Jeg er redd dette til syvende og sist vil gå utover rekrutteringen til korpset, noe som
allerede ikke er veldig stor i forhold til hvor mange barn som egentlig er aktuelle for å starte i korps i
kommunen.

Vi ønsker selvfølgelig å få opp en dialog slik at vi kan finne en samarbeidsavtale som gagner
alle involverte parter. Haper vi kan fa til dette.

Med vennlig hilsen

Torbjorg Kjernes Thim
Styreleder As Jente og Guttekorps

Mobil: 90730917

Internet: htt :/laas'o .or I

28. mai 2014 kl. 19.10 skrev Alexander Krohg Plur <Alexander.K.Plur as.kommune.no>:

Hei Torbjørg og Bård!

Som dere jo vet har det lenge vært et ønske fra kommunen å revidere korpsavtalen.
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Politikerne i Hovedutvalget for oppvekst og kultur har bedt om at dett blir tatt opp som sak i utvalget, og
saken er satt opp i augustmøtet.

Jeg sender herved forslaget til ny avtale til dere for uttalelse med svarfrist 16. juni. Deres svar vil følge som
vedlegg i saken.

Vennlig hilsen

Alexander
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