
   

   

Kampen Veteranorkester 

 

 

Referatet er, i tillegg til konklusjoner og saker i Styret,  også skrevet i den hensikt å benyttes som 

informasjon til alle medlemmene. I tillegg er referatet lagret på hjemmesidene (www.kampeveteran.no) 

under medlemsside/styrereferater. Er tilgjengelig for alle medlemmene etter innlogging med eget 

mobilnummer (brukerid) og eget unikt passord. 

Agenda: 

1. Oppfølging fra forrige møte (som ikke inngår i de øvrige agendapunktene) 

2. Økonomi 

3. Oppdrag/ konserter/ øvelser 

4. Noter og musikkvalg 

5. Eventuelt 

6. Bursdager siden siste informasjon 

7. Innsendt mandagsvits (sendt inn av gutta) 

 

1 Oppfølging fra forrige møte (som ikke inngår i de øvrige agendapunktene) 

 

Det tas kontakt med Mariann Aaas Hansen for å avlyse hennes engasjement i Oslo Konserthus. I 

steden benytte egne interne krefter; mindre risiko – både ved kostnader – og ved redusert 

publikum 

Konklusjon: 

Kontakt er utført. Mariann deltar ikke. Så konserten i november avholdes uten henne. Men det 

understrekes at vi avholder Konserten, så motivasjonstiltak forsterkes, og Styret overtar nå mer av 

Musikkutvalgets jobb i disse utfordrende coronatider. 

 

Type møte  

Styremøte 

 

Dato: 

      27.04.2020 

Sted: 

Skype 

Deltakere: 

Lorang Eriksen 

Bjørn Nygård 

Haakon Ballangrud 

Trond Westersø 

Thorbjørn Johansen 

Referent: 

Trond Westersø 

Ut:  

28.04.2020 

Neste møte; 

04.05.2020 

Fravær  

Thomas H. Andersen 

http://www.kampeveteran.no/


   

   

2 Økonomi 

 

Økonomien i korpset er fortsatt bra. Men vi har fortsatt penger stående inne hos DFDS. Vi må 

forsøke å avholde tur med DFDS i år. Det er i avtalen med DFDS. Vi har også betalt en del til Oslo 

Konserthus 

Konklusjon: 

Redegjørelse fra Thorbjørn er tatt til etterretning. Ingen bemerkninger fra Styret 

3 Oppdrag/ konserter/ øvelser/  

 

Det  vurderes å kutte fredag 6. november som øvelsesdag i Konserthuset. Dette pga økonomisk 

risiko. 

Vi må ta endelig  avgjørelse  innen 15. juni om vi skal slippe kostnadene ved øvelse  i Konserthuset 

fredag 6. november. Fordelen er å ha sikret et øvingslokale og at instrumentene står der. 

Alternativt å forlenge selve konsertdagen med start kl 9 (istedenfor kl 11) 

Det er fremmet forslag om å avlyse Konserthuset i 2020/ og heller satse på DFDS den helgen som 

julebord og konsert. 

Det er tatt kontakt med Oslo Kommune – og de påpeker at det er forbudt å avholde konsert  i  

Pavliongen 15. juni.  

Det er fortsatt uklart om når skolen åpnes opp for oss; hadde vi hatt kontroll på egne 

øvingslokaler, hadde det vært enklere å planlegge for øvelser og oppgaver.  

Konklusjon:  

 

Vi utsetter avgjørelsen om ekstraøvelse i Konserthuset 6. november  og tar stilling til det innen 15 

juni 2020. 

Veldig uvisst om DFDS vil kunne  tillate konsert om bord 8. November, så dette lar vi ligge så 

lenge. 

Tross forbudet om Paviljongen, så opprettholder vi avtalen (mot kommunens vilje), og bare lar 

være  å møte opp. Vi har uansett fått den gratis, og formann kan legge inn på www.byliv.no.   

Det må søkes etter andre øvingslokaler, da det er ønskelig å ha alternativ til en skole som vi 

dessverre ikke selv har kontroll på (vi ønsker oss kontroll selv, og ikke en skole som bestemmer 

eller lar vær å si i fra). Alle gutta i orkesteret  oppfordres til å se på alternative muligheter enn 

Hellerud skole, Vi tar imot innspill og forslag. 

 

4 Noter og musikkvalg 

 

Det er kommet bekymringsmelding om at motivasjonen blir borte ved at gutta ikke øver og spiller 

hjemme. Hvis dette blir langvarig, så kan kun de aller mest motiverte – og de som spiller i disse 

http://www.byliv.no/


   

   

tider, være kun de som fortsetter etter coronaen. I verste fall kan de som blir igjen være så få at 

korpset må nedlegges. 

Det er for mye jobb å splitte i stemmene og ved skanning av noter, inn på hjemmesidene. 

Konklusjon: 

Noter som skannes, må være kvalifisert og nøye gjennomtenkt, slik at det IKKE legges ut «ny 

versjon»  etter kun kort tid. Musikkutvalg/ Styret/ Finn Hagen/ Rune Hansen/ dirigent må være 

koordinert her. 

For å opprettholde kontakten med gutta og som et ledd i motivasjonen, etableres det  nå SKYPE 

møter med ALLE gutta hver mandag fremover. 

Vi ser også på muligheten av å avholde  utendørs øvelse. 

 

5 Eventuelt 

 

Per Valbo er på Høiås opptrening (er ikke hjemme) på Tårnåsen. Etter en sammenpresset nerve, må 

han ha opptrening der. Ikke anledning til å sende blomster eller å besøke ham Vi ønsker ham 

masse god bedring. 

Ellers er ingen i korpset rapport med alvorlig sykdom – eller corona. 

Konklusjon: 

Ingen spesielle 

6 Bursdager siden sist (fra Steinar)  

 

Vi, spesielt Steinar W, gratulerer masse med følgende kampegutter siden siste informasjon: 

Arve Sogn Andersen            74 år  22.04. 

Svend Erik Ringnes.             61 år. 24.04. 

Håkon Ballangrud.               66 år. 25.04. 

 

7 Innsendt mandagsvits (gutta oppfordres til å sende inn) 

Innsendt av Steinar W: 

Kona står naken og ser seg selv i speilet. 

Hun sier til mannen: jeg er gammel, fet og stygg. Kan du ikke gi meg et kompliment? 

Mannen: jo synet ditt er perfekt. 

 

Ungkaren skulle sette inn annonse i avisa for å få seg dame. I redaksjonen ble han spurt «vil du ha den 

inn før helga?»,  «Ja» sa han…»Men det kan du ikke skrive» 


