
Referat fra styremøte i Kampen Veteranorkester pr. 19/11-18. 

 

Møtet ble avholdt i KJO 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. 1710. 

Notegutta og deler av musikkutvalget  var innkalt til  eget møte  

kl 1740. 

 

Til dagsorden var følgende agenda: 

1. Noter, prøvespilling av  stoff, utdeling og kopiering. 

2. Status fra  musikkutvalget, noter, herunder tilbakemelding fra  

Odd Hammertoft og Roy  Hjallum. 

3. Salg av  barytonsax. 

4. Nye medlemmer. 

5. Kort status fra konsert i konserthuset og tilbakemeldinger. 

6. Økonomiske forhold. 

7. Kort status på valgkomiteens arbeid. 

 

Post 1 utsatt til kl 1740 

 

2. Terje Haglund fremla  sine tanker ved å ha gått ut og bedt    

medlemmene om innspill når det gjelder nytt stoff. Styret synes 

dette  var en grei måte å be om hjelp på  og har ikke 

motforestilling til dette, såfremt dette blir tatt opp  og silt 

internt i noteutvalget og at det til slutt blir drøftet med 

dirigent. Man var ikke enig i kritikken fra Odd H. 

3. Barytonsax er solgt til Reidar Myhre for kr. 10000,00 

4. Nytt medlem  som ønskes velkommen i saxgruppa er Jan  

Martinsen. Styret presiserer at   nye medlemmer skal 

godkjennes av styret på forhånd. 

5. Konserten vår i Oslo Konserthus var vellykket og 

tilbakemeldinger var gode.  De fleste regninger vedr. konserten 

er gjort opp. Det gis ingen refusjon på billetter som ble 

returnert fra medlemmene på konsertdagen.  Neste års konsert 

vil iflg. melding fra  Oslo Konserthus bli redusert til 235  

publikumsplasser grunnet pålegg  vedr. rømningsveier. 

6. KR som fortsatt skylder orkesteret penger har enda ikke gitt 

noe tilbakemelding. Saken følges opp. 

7. Valgkomiteen har startet sitt arbeid og har forespurt nye  til 

det nye styret  i 1919, med positive tilbakemeldinger. 



Ordinært styremøte ferdig kl. 1740. 

Notegutta og deler av musikkutvalg ble kalt inn og en god 

diskusjon vedr. pkt. 1 i agenda ble gjennomført. 

Det ble fremlagt ønsker om at alle måtte få kopiert egne noter  

gjennom  nettet, eller at en ansvarshavende i hver gruppe 

sørget for at gruppen fikk  ferdig stoff. 

Et tettere samarbeid  mellom  noteutvalg og dirigent var 

ønsket. 

 

Møtet ble avsluttet kl.1820 

 

 

Oslo 20/11-18 

 

Trond Westersø  

Sekr. 

 


