
Referat fra styremøte i Kampen Veteranorkester pr. 29/10-18 

 
 
Møtet ble avholdt i KJO`s  lokaler på  Hellerud VGS. 
Tilstede fra styret var: Lorang Eriksen, Terje Haglund, Bjørn Nygård, Rune Hansen, 
Thorbjørn Johansen  og Trond Westersø. 
Møtet ble ledet av Lorang Eriksen og startet kl 1700. 
 
Til dagsorden var følgende agenda: 

1. Tanker rundt ” Kampen Park” 
2. Styreweb/ Regnskapssystem 
3. Regnskap så langt i 2018. 
4. K R  Fortsatt bare lovnader – tanker fra Tobben. 
5. Tur til Hansens Familiehave 2019 . mat og økonomi. 
6. Konserthuset 2018. Oversikt. 
7. Flere spillejobber. 
8. Neste års konserthus og artist. 

 
1. Det var laber interesse og lavt fremmøte  i Kampen Park ifb. med  videoopptak 

sammen med KJO. Kun 9 mann møtte opp. Kanskje vi ikke skulle deltatt. 
2. Bjørn og Tobben tar seg av dette. 
3. Regnskapet  gjennomgått av Tobben  og økonomien er bra. Det er ikke noe 

utestående kontingent.  Alt ”på stell”. 
4. K R som skylder penger til orkesteret har tatt seg ekstrajobb for å kunne 

betale tilbake og gjøre opp melloværende. Styret ser dette an og tar dette opp 
igjen i Desember. 

5. I forbindelse med  tur til København og Hansens familiehave har man 
forandret  matservering om bord i danskebåten denne gang.  Det vil bli servert 
middag og dessert med 1 gl. vin eller 1 øl. Det vil videre bli servert dessert og 
kaffe avec.  Prisen på turen vil bli  øket med kr. 200,00 i forhold til fjoråret. 
Terje tar kontakt med Hansens Familiehave for å få til et bedre 
betalingssystem. 

6. Alle avtaler ”i boks”. Tobben ordner med blomster til 2 personer. 
7. Det er ønsket flere spillejobber for orkesteret og styret/medlemmene 

oppfordres til å være aktive i markedet slik at vi får flere oppdrag neste år. 
8. Man ble enig i å kontakte Leif Anders Wentzel for  om mulig å bruke han som 

artist neste år. 
 
Møtet ble avsluttet kl 1815 
 
Oslo 30/10-18 
Trond Westersø  
Sekr. 


