
Referat fra styremøte i  Kampen Veteranorkester pr. 27/8-18 

 

Møtet ble avholdt i KJO`s lokaler på Hellerud VGS. 
Tilstede fra styret var: Lorang Eriksen, Terje Haglund,  Rune Hansen,  
Bjørn Nygård og Trond Westersø.  Thorbjørn Johansen var forhindret fra å møte. 
 
Møtet ble ledet av  Lorang Eriksen og startet kl.  1715. 
 
Til dagsorden var: 
1 . Økonomistatus. 
2. Konserthuset i November. Hvem gjør hva. Markedsføring på hjemmeside og Facebook. 
3. Julekonserter i år. Vi har kun booket Lille Langerud  Sykehjem.  Flere? 
4 Spilleoppdrag resten av året. 
5. Danmarkstur neste år. 
6. Medlemssaker. 
7. Eventuelt:   
 

1. Økonomien er bra. 
2. Lorang sjekker med Steinar Wold om han kan ordne med mat og drikke til gutta i 

konserthuset som sist gang. Rune  sjekker ut og ordner melding om konsert på 
hjemmeside og Facebook. 

3. Man ble enig om at Lorang tar opp fra ”stolen” om det er noen i orkesteret som 
har ide om en konsert til og hvor. Hvis ikke,  ser vi oss fornøyd med  antall 
konserter utover høsten. 

4. Det er  3  konserter på listen for høsten 2018.   Lier 25/10, Konserthuset 10/11 
og Lille Langerud sykehjem  3/12-18. 

5. Terje og Thorbjørn sjekker  med DFDS om mulighet for  en  felles middag i egen 
restaurant  om bord ,på reisen nedover. De må også sjekke om standarden på mat 
hos Hansens Familiehave blir hevet. ( Evt. ny rett.)  Man ber også om et bedre 
system når det gjelder betaling for mat og drikke. ( F. eks.  Skrive på duken.) 

6. a. Et medlem  som står i  økonomisk skyld til orkesteret blir pålagt å betale inn  
skyldig beløp innen 31/12 18., med minimum kr. 2500,00 pr. mnd. 
b. Odd Willy Hauge  har  ytret ønske om å  komme og gå litt fritt og det er 
innvilget. Han betaler kontigent. 

              c. Tore Jan Pedersen har sluttet  i orkesteret. 
       7.   Notekomiteen ønsker et bedre system når det gjelder kopiering av noter og ber       
medlemmene  gå inn på våre hjemmesider å kopiere sin egen stemme selv.  
Notekomiteen ønsker ikke å være nødt til å  kopiere under øvelse, da  de selv ønsker å spille.  Dette  vil bli formidlet fra ”stolen” av Lorang. 
 
 
Møtet ble avsluttet kl.  1810 
 
Oslo 28/8 2018 
 
 
Trond Westersø  
Sekr. 
 


