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Bestyrelsen siger tak for indsatsen
I 2016 har der været en rivende udvikling i KulturCosmos. Vi startede året med at ansætte en kulturhusleder, lønnen blev bevilget af
Roskilde kommune for en 2 årig periode, så ansættelsen fortsætter i 2017. Bestyrelsen og kulturhuslederen har et tæt samarbejde på
det overordnede plan. Udover det, er der i løbet af året genereret mange frivillige, som gerne yder en indsats ved arrangementer og
aktiviteter, hvilket er rigtig positivt og med til at gøre foreningen til en levende organisation.
Igennem året er der opstået flere forskellige grupper. Nogle af grupperne har specielle interesser og tiltrækker så personer med den
særlige interesse. Bestyrelsen bakker op om de gode tiltag, og ser frem til, at der måske opstår endnu flere grupper i KulturCosmos i
2017.
Bestyrelsen er tilfreds med, at der har været et stigende antal brugere af KulturCosmos, som man kan se ud fra tallene, er antallet af
brugere så godt som fordoblet, så man kan vist roligt sige, at foreningen KulturCosmos er blevet godt forankret i lokalområdet.
Mange benytter CosmosHuset til bl.a. møder, arrangementer, café og mange andre aktiviteter. Udover det har CosmosHallen også været
benyttet rigtig mange gange i løbet af året, til bl.a. loppemarked, Lys og gys, store koncerter og ikke mindst julemarked.
Hele udeområdet bliver ligeledes benyttet, om sommeren er der byhaver, som børn og voksne passer i fællesskab, der bliver arrangeret
forskellige andre udendørs aktiviteter såsom bål og sæbekasseløb.
Bestyrelsen vil hermed sige tak for indsatsen til vores kulturhusleder, alle frivillige i KulturCosmos, vi siger tak til samarbejdspartnere, vi
siger tak til sponsorer, vi siger tak til Roskilde Kommune for økonomisk støtte.
På vegne af bestyrelsen
Rita Thorsen, formand.

Medlemsaktiviteter
2016 har budt på en bred vifte af
kendte aktiviteter, såvel som nye er
blevet etableret.
Vi kunne byde velkommen til
Droneklub, Læseklub, SprogCafé og
Sund Livsstil, som er blevet
forberedt til opstart i januar.

BilledCosmos
UdeCosmos
BørneCosmos
Comet 13
FællesMad
CosmosGryden
MedieLab
Droneklub
CreaCafé
SyCafé
SprogCafé
IT-værksted
Læseklub
Sund Livsstil
Økogrønt

Halvårsprogrammer
I august udkom vi med vores første halvårsprogram.
Her kunne vi præsentere et fyldigt alsidigt program. Det har vist sig at
give god mening for både vores gæster og os selv, at vi planlægger et
halvt år af gangen.
Der vil dog fortsat være rum og mulighed for spontanitet i kalenderen,
det er vigtigt for os, da det er med til at gøre KulturCosmos til et
nærværende og levende sted.

Årets arrangementer
Vi har i alt lagt hus til 81 offentlige arrangementer, heraf:
4H/Natur og dyr, 4H/Kaninkørekort, 4H/Nisseværksted, Asylmiddag, Atlantis udstilling,
BilledCosmos/Ferniseringer, BilledCosmos/Workshop, Black Dylan, Blå Fredag, Blå Fredag/Halfdanskerne,
Byttemarked, Byvandring, BørneCosmos/Dans, BørneCosmos/Mangategning, BørneCosmos/Rollespil,
BørneCosmos/Nice Ninja, BørneCosmos/Mangaworkshop, BørneCosmos/Sæbekasserally, Comet
13/Åbningsarrangement, Comet 13/Awake, Comet13/Creaworkshop, Comet13/Indigogo, Comet13/Mad og
brætspil, Comet13/Rap Slam Battle, Energirådgivning, Foredrag, Høstfest, Ildsjæleforedrag, Indvielse af
MedieLab, Integrationsbål, JazzJam, JuleCafé, Julemarked, Kulturel Fællesspisning, Kunstnerkoloni, LAN-party for
voksne, Loppemarkeder, Lys&Gys, Maleworkshops, MedieLab/Videokursus, MusikQuiz, Pendlermøde,
Pergamano, Poetry Slam, Ramsø Amatørscene/Bettys Bar, Ramsø Musikhus/Koncerter, Sankt Hans, Skøjtebane,
Smag på Peru, Sommerfest med madkurv, Spil Dansk/Jens Lysdal, Spil Dansk/Poetry Slam, Sys Bjerre,
Søndagsmatiné/Boogie Lasse, Søndagsmatiné/Mary May Love, Søndagsmatiné/PH Sange, Søndagsmatiné/Viby
Musikforening, TeknikBonanza, UdeCosmos/4H mad, Viby JazzDays, Vinsmagning med Hjerte

Samarbejder
At samarbejde med omverden er blevet en del af vores DNA i
KulturCosmos, og dette fik vi også demonstreret i 2016.
Vi er taknemmelige for vores gode samarbejder med:
Roskilde Bibliotekerne, Roskilde Kommune, 4H, Viby Musikforening,
Ramsø Musikhus, Gimle, FOF Roskilde, Viby Friskole, Dåstrup Skole,
Peder Syv Skole, Ramsø Lokalhistoriske Forening, Viby Idrætsforening,
Viby Cityforening, Røde Kors, Meyers Madhus og Shubertselskabet.

Lokale sponsorater
Vi er meget afhængige af den støtte og opbakning, vi får i lokalsamfundet. Og
derfor skylder vi vores sponsorer en særlig tak for deres hjælp i 2016.
Tak til:
DG Regnskab for bogføring og årsregnskab
CP for varme til arrangementer i CosmosHallen
Tømreriet Roskilde for div. opgaveløsninger
Storm Julebazar for juletræ
Viby Genbrug for økonomisk støtte
Foreningen for Idræt og Kultur i Viby for økonomiske donation

Bevillinger
I 2016 har vi igen haft held med at søge midler til vores aktiviteter og
udvikling.
Vi takker for støtten til:
Roskilde Kommune
Statens Kunstfond
Fonden Sjællandske Medier
Viby Genbrug
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45

25

PERSONER

Konklusion
• Vi har afholdt dobbelt så mange arrangementer end det forrige år og
med større spredning end tidligere. Det har en naturlig sammenhæng
med, at vi er blevet flere frivillige.
• Der har været langt flere besøg til tilbagevendende arrangementer og
flere tilbagevendende arrangementer end enkeltstående. Det viser, at
vi er blevet mere organiserede og er lykkedes med at skabet nogle
klare rammer, som giver plads til mere liv og kreativitet. På den base
får det frie initiativ gode betingelser, og det tiltrækker flere frivillige.
• KulturCosmos har fået større synlighed i lokalsamfundet, såvel som
flere samarbejdspartnere – både lokalt og på tværs af kommunen.

