
 

 

REFERAT FRA  STYREMØTE I KAMPEN VETERANORKESTER PR. 23/3-20 

(Styremøtet bla  avholdt  som et telefonmøte og startet kl 1800) 

 

Tilstede  var et fulltallig styre bestående av:  

Lorang Eriksen, Bjørn Nygård, Thomas H. Andersen, Håkon Ballangrud, 

Thorbjørn Johansen og Trond Westersø. 

Videre var Steinar Wold  invitert til å delta  med informasjon om kontakt   

pr. telefon  med  medlemmer, i perioden som har gått siden siste 

styremøte. ( Steinar deltok  på møtet de første 15 minuttene.) 

 

Agenda for møtet: 

 

1. Informasjon til  orkesteret fra styret. 

2. Informasjon fra Steinar Wold. 

3. Status musikkutvalget ved.  konserter til høsten. 

4. Utlegging av  nye noter til medlemmene  på nett. 

5. Økonomisk status. 

6. Tanker 

7. Evt. 

 

 

1.  Styret ble enige om at Lorang sender ut en  status  til medlemmene 

med informasjon  hva som skjer, hva styret tenker og hva vi jobber 

med. 

2. Steinar Wold har vært i kontakt med en rekke av medlemmene pr. 

telefon. Ingen er  foreløpig smittet, men noen er i frivillig karantene 

hjemme grunnet utenlandsopphold. Gutta var takknemlige for  

kontakt og styret ber derfor medlemmene om å ta telefonkontakt med 

hverandre i perioden fremover.  Dette kan være til en positiv giv i en 

trist hverdag. 

3. Thomas har vært i kontakt med musikkutvalg og dirigent ifb. med 

konsertene som er planlagt til høsten. Dette for å få frem  notestoff  

på et tidlig tidspunkt.  Philip har fått oversendt flere arr. fra Kampen 

Janitsjarorkester, som tidligere er blitt brukt på konsert sammen med  

Marianne Aas-Hansen. Han vil  gå igjennom disse for  å se hva som er 

brukbart, sammen med  Marianne.  Videre har Thomas snakket med 

Bryn Mannskor vedrørende  samarbeidsstoff på felles konsert. Det var 

ønsket et arr. på Deilig er jorden ( For orkester/kor og orgel). Han tar 

dette opp med Philip.  Videre var det et ønske fra Philip om at gutta 

praktiserte hjemmeøvelser.  

4. Styret vil legge ut noter, linker og informasjon vedrørende  

konsertstoff på hjemmesiden/meldinger i tiden fremover. 



 

 

5. Styret informerer om at kontigentinnbetaling forfaller  pr. 30 Mars. Det 

er fortsatt 3  medlemmer som ikke har gjort opp Danmarkstur. Disse 

blir purret opp av  Thorbjørn. 

6. Orkesteret kan komme i den situasjonen at  vi ikke får startet opp 

igjen før til høsten, noe som stiller krav til  alle medlemmene om 

hjemmeøvelse i perioden fremover.  Styret gir også melding nå, om at 

et helgeseminar kan bli aktuelt i Oktober.    

7. Musikkutvalg må ta et møte vedrørende  program/ repertoir/ 

settelister for høstprogrammet i nær fremtid.  ( Telefonmøte er fullt 

mulig)  

 

 

Styremøtet avsluttet ca. kl 1850 

 

Oslo 24. Mars 2020 

 

Trond Westersø 

Sekr. 

  

 

  


