ÅRSBERETNING.
Holmestrand trekkspillklubb 2021.
Nok et spesielt år i HTK’s historie er tilbakelagt. Året har vært preget av de restriksjonene som
korona-epidemien har ført med seg. Det var øvelser vi mistet, og spillejobber som uteble.
Men også det tristeste vi kunne oppleve, at lederen vår, Anne Brit Kalleberg, plutselig ble syk, og
døde 24.september 2021. Det var et sjokk, og vi savner henne veldig.
Klubben har pr i dag 16 aktive og 74 passive medlemmer.
Styret har i 2021 hatt 9 møter, klubben har hatt ordinære øvelser 18 ganger. Det har vært varierende
oppmøte på grunn av smittefare.
Vi hadde få spillejobber i 2021, og vi har også forsøkt å dele oss i to spillelag, slik at ikke alle møter
samtidig. Dette både pga begrenset plass på ”scenen” og for å tilpasse oss behovet. Besetningen har
vært stort sett som før, ”kompet” består av to-fire gitarer, key-board, samt trommer og saksofon til
spesielle anledninger, og opptil 11 trekkspill! Ellers byr HTK på mye sang i repertoaret. En stødig
musikalsk leder fører oss gjennom øvelser og opptredener.
Repertoaret blir stadig fornyet, og vi har hatt mange nye melodier under innøving høsten 2021.
Før sommerferien hadde vi et oppdrag for Våle pensjonistforening, og til St.Hans møttes vi på
Teksten nesten som før om årene. Det ble en utrolig hyggelig langhelg. Siden vi ikke fikk hatt vanlig
sommerfest på Ruteig før sommeren, ble det fest der 14.-15.august, og det var også vellykket.
Det ble to spilleoppdrag på høsten, på Sandetun og på Kjærsenteret. Det hender også at klubben blir
spurt om å stille med en eller to trekkspillere til spesielle anledninger. Jon Ole Sundby spilte for et
brudepar som ble transportert i en robåt fra Løvøya kapell til selskapslokaler på Karljohansvern i
Horten i sommer.
Klubbens høstfest 2.oktober ble avlyst pga vår leders dødsfall.
Siste helg i november hadde klubben tradisjonen tro sitt årlige julebord på Gavelstad. Styret sitter
med følelsen av at folk koste seg veldig. Vi var samlet nesten 40 aktive og passive med ledsagere
denne helgen. Tønsberg trekkspillklubb var gjester og bidro med flott dansemusikk.
HTK har etter styrets vurdering solid økonomi selv om vi har mistet en del spilleinntekter. Likvid
egenkapital er pr 31.12.2021 ca kr 60 000 når vi tar hensyn til ubetalt husleie. I tillegg har klubben
ikke-aktiverte eiendeler til en verdi av ca kr 140 000. Detaljer om klubbens økonomi fremgår av
revidert regnskap.
Holmestrand 21.2.2022.
Grethe Hyllseth, sekretær.

