
REFERAT FRA STYREMØTE I KAMPEN VETERANORKESTER PR. 27/5-19. 

 

MØTET BLE AVHOLDT I KJO`S LOKALER PÅ HELLERUD VGS. 

 

Følgende møtte fra styret:  Lorang Eriksen, Bjørn Nygård,  

Håkon Ballangrud, Rune  Hansen og Trond Westersø. 

Torbjørn Johansen  hadde misoppfattet møtetidspunkt og møtte senere. 

Møtet ble ledet av Lorang Eriksen og ble startet kl 1705. 

 

Til dagsorden var: 

1. Aksjonspunkter fra forrige møte. 

2. Status på artist Konserthuset ( Leif Anders). 

3. Status på innsamling av noter. 

4. Medlemsmøte i September 

5. Oppfølging av  spillejobber i høst + Nøstehagen. 

6. Konserthuset   Plakat/ markedsføring. 

7. Er Bryn mannskor noe å følge opp videre? Julekonsert? 

8. Økonomist status. 

9. Div. 

 

1 a. Håkon sjekker opp alternative steder i København ifb. med neste 

Københavntur. Turen vil bli avholdt helgen fra 22.mars 2020. 

1.b. Synspunkter fra orkesteret  vedr. reisemål på neste jubileumstur  

( 2022) bør bli tatt opp på medlemsmøte i September. 

2. Alt skal være i boks. Philip har vært i kontakt med  Leif Anders og er i 

gang med å arrangere 5 låter for orkesteret og Leif. Lorang har vært i 

kontakt med bassist fra KJO  som muligens kan hjelpe oss under 

konserten ( Børrehaug) Han vil bli fulgt opp. Hvis han ikke kan, må vi søke 

en annen dyktig  bassist. 

3. Notekomite må snarest komme med en  bruttoliste i henhold til lovnad. 

Vi må få ryddet opp i notehaugen. 

4. Det avholdes medlemsmøte  16 September i Aulaen Hellerud VGS. Halv          

øvelse først. 

5. Orkesteret har engasjert  Gustav Jørgensen som settedirigent  3 øvelser 

i Januar 2020 med påfølgende konsert på Nøstehagen i Drammen , 30 

Januar. Forøvrig går resten av konsertene som normalt. (Står på 

hjemmesider) 

6. Styret ønsker at våre hjemmesider blir mer brukt og tilrettelagt for 

medlemmene og publikum. Rune, Bjørn og Lorang skal gjennomgå og få 

større innblikk i bruk av hjemmesidene. Forsiden bør også brukes aktivt til 

å markedsføre våre konserter på en tydelig  måte  ( F.eks gjemnom 

plakater etc.) 
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7. Styret v/ Lorang tar nærmere kontakt med Bryn Mannskor for evt. å 

avholde en konsert sammen med de i  perioden Febr/Mars 2020. 

8.Økonomisk status ble gjennomgått og funnet helt ok. 

9. Styret har vurdert bruk av  ”SPOND” ( et kommunikasjonssystem for 

lettere å nå medlemmene med  beskjeder) men  det er ikke aktuelt på 

nåværende tidspunkt. 

 

 

 

Møtet ble hevet kl 1810. 

 

Oslo 28/5-19 

Trond Westersø  

Sekr. 

 

 


