
 

 

REFERAT FRA STYREMØTE I KAMPEN VETERANORKESTER AVHOLDT 

10. FEBRUAR 2020 PÅ HELLERUD VGS. 

 

FØLGENDE MØTTE FRA STYRET: Lorang Eriksen, Bjørn Nygård,  

Torbjørn Johansen, Håkon Ballangrud, Thomas H. Andersen og  

Trond Westersø. 

Rune Hansen møtte etter innkalling. 

 

Møtet ble ledet av Lorang Eriksen og startet kl. 1700 

 

Til dagsorden var: 

1. Referat fra forrige styremøte, utestående. 

2.  Årsmøte, oppsummering  

3. DFDS turen, status og endelig utsjekk. 

4. Jubileumsturen 2022, veien videre. 

5.  Konserthuset i november, status. 

6.  Nye medlemmer. 

7.  Musikkutvalg 2020 

8. Eventuelt. 

 

1. Prosjektgruppen ifb. med konsert med Bryn Mannskor ble  

 enige om at Thomas tar kontakt med formannen i koret   

 umiddelbart for tilrettelegging av konserten i Bøler Kirke. 

 Utestående under kontroll. 

2. Årsmøtet gjennomgått uten vesentlige bemerkninger.  «Noter» til 

 omkostningskontoen må utarbeides til neste årsmøte i henhold til 

 ønske. 

3. Turen ble gjennomgått og diskutert. Det skal kontrollsjekkes at alt 

 er i orden med matservering ombord av Håkon. Videre skulle  

 Torbjørn sjekke at det var i orden med busser.  Håkon spør Per  

 Ellef og Jan-Willy Hamsund om de kan ta seg av utdeling av flyers 

 ombord når folk entrer båten. (Rune har flyers) 

4. I og med at Seefeld ble valgt av medlemmene, ønsker styret  

 kontakt med Tommy (mannen som var kontaktperson ved forrige 

 tur) Lorang tar kontakt med han vedr. den nye turen i 2022. 

5.  Mariann Aas Hansen har fortsatt ikke svart på vår forespørsel og vi 

 gir henne frist frem til 1/3-20. Hvis vi ikke hører noe må vi søke  

 etter ny artist (solist) til høstkonserten i Konserthuset. Lorang  

 følger opp. 

6.  Ulf Gudmundsen (trombone) er opptatt som nytt medlem av   

 orkesteret pr. 3/2-20 

 Trond Jensen ønskes velkommen som medlem på saksofon. 

           Forts. s 2 



 

 

      s. 2 

 Innmeldingsdato er usikker, da han ikke har møtt enda. 

7. Etter påtrykk fra medlemmer og dirigent så må Musikkutvalget i  

 orkesteret  tre sammen og jobbe fram «nye» arr. som ønskes  

 gjennomgått.  Det oppfordres fra styret om at det settes fortgang i 

 dette arbeidet. 

 

8. Det ble overlevert «en presang» og takk fra sittende styre til  

 Rune Hansen, for arbeid utført under hans tid som styremedlem.  

 Sittende styre vil også i fremtiden dra veksler på Runes kunnskap. 

 

 

 

Møtet ble hevet kl.  1815 

 

Oslo 11/2-20 

 

Trond Westersø 

Sekretær. 


