
   

   

Kampen Veteranorkester 

 

 

Referatet er lagret på hjemmesiden 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 og administrativt 

3. Oppdrag/ konserter/ øvelser 

4. Noter og musikkvalg 

5. Eventuelt 

 

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

Vi har utfordring med leieforholdet vårt på skolen. Ikke bare coronatid, men fordi at område ved aulaen skal 

pusses opp og bygge helt nye toaletter. Det betyr at lokalene (også for janitsjar’n) blir borte. Med tidspunktet 

er «usikkert» 

Det må tas en grundig diskusjon i Styret hva som gjøres etter september 

 

Konklusjon: 

Det er avtalt at vi kan bruke «hotellet» som øvingslokale ut september. Det bemerkes at hotellet «kan hive 

oss ut» på 1-ukes varsel, dersom lokalene (og helgen i oktober) leies ut til mer inntektsbringende 

konferanser. Det tas også fra «stolen» til alle gutta om de utfordringene vi har, og at det må settes i gang 

aktiviteter for å finne noe permanent øvingslokale. Det må også snarest søke å finne et lagringsrom for oss 

utenom skolen som kan ha våre eiendeler. Alle gutta informeres om dette, og alle må se på muligheter.  

Thomas har ringt rundt etter lokaler. Dette følges opp.  

  

Type møte  

Styremøte  

Dato: 

      08.06.2020 

Sted: 

Quality Hotell 

Deltakere: 

Lorang Eriksen 

Bjørn Nygård 

Haakon Ballangrud 

Thorbjørn  Johansen 

Thomas H. Andersen 

Trond Westersø 

 

Referent: 

Bjørn Nygård 

Ut:  

09.06.2020 

Neste møte; 

August  

Fravær  

 



   

   

 

2 Økonomi og annen administrativt 

Økonomi: 

Torbjørn redegjorde 

Annen administrativt: 

• Thor Hauglie (euphonium) og Trond Jensen (barytonsax),  søker medlemskap i vårt orkester.  

• Korpset oppretter eget telefon abonnement, med spesifikt telefon nummer 

• Christer Engelstad – går over fra horn til trompet (fra 25. mai 2020)  

• Domene Kampegutta.no utløper 4. august. Må fornyes gjennom Domeneshop.no. Pris i fjor 120,00 + 

mva. Domene Kampeveteran.no utløper 20. august 

• Oppgradering av Google koster ca. kr. 4 000,00 

Konklusjon: 

• Økonomi. Intet å bemerke.  

• Vi beholder og betaler for domenene, vi snakker om 120,- pr år for hvert av domenene.. 

• Korpset har opprettet eget telefonabonnement. Abonnementet er et bedriftsabonnement med 

mulighet for viderekobling. Pris kr 45,- pr. mnd + kr 35,- pr mnd for selve muligheten for 

viderekoblingen. Det er kjøpt inn en telefon for å muliggjøre viderekoblingen. 

• Trond Jensen begynte i korpset 25. mai 2020, og Thor Hauglie kommer til høsten. 

• Oppdatering av GOOGLE utsettes inntil videre. 

3 Oppdrag/ konserter/ øvelser/  

Vi må ta stilling til Konserthuset i juni, spesielt fredagen før. Vi har frist til 15. juni for å spare kostnader 

Nordraaks hjemmet 16 juni, blir som avtalt. Det spilles ute på «parkeringsplassen». 

Konklusjon:  

Konserthuset fredag 6. november bestemmes før fristen 15 juni. 

Konserthuset lørdag 7. november opprettholder vi, med de kostnadene det måtte medføre. Om vi får ha 

publikum – eller ikke / redusert, er en risiko som Styret vil ta. Vi må opprettholde en viss aktivitet, men tar 

ikke inn profesjonelle vokalister/ instrumentalister inn i konserten. 

Vi opprettholder å ha et helgeseminar i oktober. Dette avholdes på Quality 33 både lørdag og søndag. På 

lørdag betaler vi for mat på hotellet på lørdagen – en type middag på tidlig ettermiddag. På søndag kun 

kaffe. 

Julekonserten går som planlagt. 

 

4 Noter og musikkvalg 

Stardust er lagt ut på hjemmesidene; besluttet at den benyttes 

Mister Sandman er «justert» av Finn Hagen og ønsket lagt ut på hjemmesidene/ skannet.  

  

Konklusjon: 

Mister Sandman skannes ikke nå – legges heller ikke ut, da den uansett ikke kommer til å bli spilt før til 

høsten.  

5 Eventuelt 

        Det er foreslått igjen å innmeldes i NMF, av «solidaritetshensyn» og av forsikringsmessige grunner. 



   

   

Konklusjon: 

Styret er positive til at det gjøres, men det må være en medlemsavgift som gjør at det er «lønnsomt» i 

forhold til det å ha forsikringer. Slik situasjonen nå er (lokaler m.m) så er det en fordel om korpset har 

samlet forsikring på både instrumenter, og annet løsøre selv om instrumentene er i medlemmers eget eie. Vi 

tar en ny diskusjon etter sommeren. 

Håkon sjekker kostnad på forsikring via korpsnett. 

 

DFDS turen. 

 

DFDS har lagt om ruten. Kjører nå via Frederikshavn. Konsekvensen er kortere tid i København.  

 

Konklusjon: 

Vi sjekker nærmere hva kan vi få til i København? Er overnatting i Frederikshavn mulig og hva vil dette koste.  


