
REFERAT FRA  STYREMØTE  I KAMPEN VETERANORKESTER PR. 21/10-19. 

 

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

 

Følgende møtte fra styret: Lorang Eriksen, Bjørn Nygård,  

Torbjørn Johansen, Rune Hansen, Håkon Ballangrud  og Trond Westersø. 

Møtet ble ledet av Lorang Eriksen  og ble startet kl 1700. 

Til dagsorden var: 

1  Orientering  fra Jubileumsfest i KJO 

2  Nytt medlem på ”bakrommet”. 

3  Manglende kontingentinnbetaling 

4 ”Kontingentkasserer” 

5  Konserthuset. 

6 Utlån av pauker. 

7 Danmarkstur med KVO. 

8 Festival på Gjøvik  Juni 2020. 

9 Fremtidig tur til utlandet. ( Jub. 2022) 

10. Kaffemaskin 

11.  Gjennomgang regnskap 

12.  Innspill fra trommegruppa. 

 

 

1. Jubileumsfesten i KJO hadde vært en hyggelig opplevelse og vårt 

medlem Per Arnt Haug ble utnevnt  som Æresmedlem av KJO. Styret 

gratulerer. 

2. Jan Willy Hamsund  har meldt ønske om å begynne i KVO som 

”hjelper på bakrommet”. Styret ønsker han velkommen. 

3. Et medlem har ikke betalt kontingent dette året, tross purringer,  og 

vil bli kontaktet av kasserer. Medlemmet får betalingsfrist til 1/11-19 

og vil bli strøket fra listene etter denne dato hvis innbetaling uteblir. 

4. Vi trenger en  ”aspirant” til kasserervervet. Dette må skje på sikt, 

slik at man får en ”myk” overgang til dette viktige vervet i 

orkesteret. Styret vil jobbe med saken. Håkon Ballangrud trer inn 

som backup for kasserer etter Bjørn Nygård  fra d.d. 

5. Alt virker som det er under kontroll når det gjelder konsert i 

Konserthuset. 

6. KJO har fått låne våre pauker i fb. med deres jubileumskonsert. 

7. Alt under kontroll. 

8. Orkesteret har mottatt en invitasjon til en veteranfestival på Gjøvik i 

Juni 2020.  Orkesteret melder at vi takker nei. 

9. Fremtidig jubileumstur i 2022. Lorang har vært i kontakt med  

Tommy Berntzen (turarrangør) Flere alternativer ble diskutert. 

Lorang tar ny kontakt med Berntzen for ytterligere spesifikasjoner 

og  alternativer. 

Forts. 
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10. Vi har kjøpt inn ny kaffemaskin  da den gamle  gikk i stykker. 

11. Regnskap gjennomgått og godkjent. 

12.     Trommegruppa ønsker mer hjelp når det gjelder sjauing av 

instrumenter. 

 

 

 

Møtet ble hevet kl 1810 

 

 

Oslo 22/10-19 

Trond Westersø  

Sekr. 


