
REFERAT FRA STYREMØTE I KAMPEN  VETERANORKESTER PR. 8/4-19. 

Møtet ble avholdt i KJO`s lokaler på Hellerud VGS. 

 

Følgende møtte fra  styret: Lorang Eriksen, Bjørn Nygård, Håkon Ballangrud,  

Thorbjørn Johansen,  Rune Hansen og Trond Westersø. 

Møtet ble ledet av Lorang Eriksen og startet kl 1700. 

 

Til dagsorden var: 

1. Oppfølging av forrige referat ( pr.  11/3-19) 

2. DFDS turen – hva var bra og hva var mindre bra. 

3. Økonomisk oversikt. 

4. Litt om en ”personalsak” :  Fått kritikk for dårlig oppfølging fra styrets side 

når det  et av medlemmene våre på dansketuren. 

5. Spillinger fremover, har vi kontroll? 

6. Bursdagsgave og feiring. 

7. . Eventuelt.    

 

1. 1d.  Diskusjon vedr. alternativer når det gjelder  andre restauranter i 

København neste år. Vårt behov er en restaurant med plass til inntil 100 

personer. Man har et ønske om en mer sentral beliggenhet.  Håkon sjekker 

videre  om alternativer til Hansens Hage. ( Forøvrig var styret fornøyd med  

servering etc. på Hansens Familiehage i år. Bra betjening og god mat.) 

1-5. Jøkling er  bestilt og stiller til høstkonserten vår. Skal forsterke  

trommegruppa da vi skal ha med Wenzel. 

1-7. Lorang har kontaktet  musikkutvalget vedr. opprydding/kast av  

papirnoter. 

  

2. Danmarksturen ga et lite men kalkulert underskudd.  Thorbjørn  har tatt 

opp   problemet med at enkelte ikke fikk servert frokost med DFDS og de 

personene det gjelder vil få refundert prisen på frokosten. Det er et ønske  

om at  det spesifiseres bedre neste år hva vi ønsker over for rederiet. Dette 

gjelder også  tidspunkt for stoler på scenen. 

3. Alt OK. 

4. Styret i KVO kan ikke påta seg ansvar for å passe på enkeltmedlemmer  i 

orkesteret under reise til utlandet. Dette er styrets  enstemmige 

konklusjon. 

5. Orkesteret har  spilleoppdrag  7/5-19 , 8/5 -19 og 16/5-19.  Lorang  har 

kontakt med  oppdragsgiverne. ( Tidspunkt og sted for  oppdrag står på 

våre hjemmesider.) 

6. Gave til jubilanter er diskutert i styret og Thorbjørn ordner dette. 

7. Ingen ting under  evt. 

 

 

     Møtet ble avsluttet kl. 1805 

 

Oslo 9/4 19 

Trond Westersø  

Sekr. 

 


