
   

   

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) 

 

Notene  

«Og teksten var av Prøysen» er klar for å legges ut på hjemmesidene. Finn Hagen har lagt ut også 

ny versjon av South Rampart Street Parade. Rune legger ut, den håndskrevne kastes og slettes 

Det er lagt opp til fellesmøte, noe av det nye som kommer frem dertas med i refersatet før det 

sendes ut. 

De som må ha SMS, får det særskilt, de andre får lese email ofte.  

Type møte  

Styremøte og 

medlemsmøte 

for alle 

medlemmer 

 

Dato: 

      04.05.2020 

Sted: 

Skype 

Deltakere: 

Lorang Eriksen 

Bjørn Nygård 

Haakon Ballangrud 

Trond Westersø 

Thorbjørn Johansen 

Thomas H. Andersen 

Referent: 

Trond Westersø 

Ut:  

05.05.2020 

Neste møte; 

11.05.2020 

Fravær  

 

http://www.kampeveteran.no/


   

   

Konklusjon: 

«Og teksten var av Prøysen» legges ut, øves på som forsterket motivasjon 

Fellesmøte avholdes 4. mai etter styremøte, der vurderes om hva gutta mener om å møtes. 

 

 

2 Økonomi 

 

Gjennomgang økonomi 

Konklusjon: 

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

3 Oppdrag/ konserter/ øvelser/  

 

Det  er nå lagt opp til at vi kan ha øvelser utendørs; forutsatt at noen må bære vest med 

smitteveærn og ha antiback. Ingen syke må møte. Avstand 1 meter i bredden, og 2 meters avstand. 

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. Det er oppfordret til at 

vi MÅ ha øvelse 

Konklusjon:  

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

vi dessverre ikke selv har kontroll på. Vi må få hentet ut instrumenter og egne ting. 

 

4 Noter og musikkvalg 

 

Nå legger vi ut to nye; noe annet?? 

Konklusjon: 

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 

 

Tekst   

Konklusjon: 

Ingen spesielle 

6 Bursdager siden sist (fra Steinar)  



   

   

 

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

Ulf Gudmunsen                       69 år    29.04. 

Thomas Hørtun Andersen       50 år    30.04. 

 

7 Innsendt mandagsvits (gutta oppfordres til å sende inn) 

Innsendt av Thor-Arne Berntsen: 

12 år gamle Stian entrer det fulle apoteket, og trekker en kølapp. Da det blir hans tur, går han bort 

til disken og sier veldig høyt og klart og tydelig: Jeg vil gjerne ha 30 kondomer i ulike størrelser. 

Alle blir stille og hører etter og snur seg mot Stian mens de venter spent på fortsettelsen.  

Da sier apotekeren bak disken: For det første er det ingen grunn til å rope. Det gjør man ikke! For 

det andre er ikke kondomer noe for barn og for det tredje vil jeg at du skal gå hjem å hente faren 

din og ta han med hit. 

Stian kikker ei stund på apotekeren: 

For det første sier han, har jeg lært på skolen at man skal snakke høyt og tydelig. For det andre 

skal ikke kondomer være for barn for de er mot barn. Og for det tredje har ikke fattern noe med 

dette. Kondomene er til muttern hun flyr nemlig på 3 ukers ferie til Rhodos i morra! 


