
   

   

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. 

Det sendes altid SMS til medlemmene etter at styrereferat er lagt ut.  

 

Agenda med møte med Philip Kruse: 

1. Musikkutvalg 

2. Musikkarrangementer 

3. Konsert 

 

1 Musikkutvalg 

 

Musikkutvalges rolle og ansvar ble diskutert. Det er flere ønsker til musikkutvalget fra Philip og styre. 

 

Konklusjon:  

• Forslag til nytt musikkutvalg fra 2021 er klart og legges frem formelt på årsmøte som et valg gjort 

av Styret. Musikkutvalget skal ha med en fra styre. 

• Philip og styre ønsker ett proaktivt musikkutvalg. 

• Musikkutvalget må komme med forslag til nye arr. Her er flere kilder i markede for dette.  

• Philip ønsker ett nytt stykke/arrengemet for gjennomspilling hver øvelse minimum 3 til 4 ganger i 

måneden.  

• Philip ønsker å være med på møte med musikkutvalget vår og høst. Dette for sammen å sette opp 

en langsikstig plan, valg av noter og profil på korpset. 

 

Type møte  

Utvidet 

telefonstyremøte  

Med Philip Kruse i 

tillegg på første del 

av møte.  

Dato: 

      11.11.2020 

Sted: 

 

Deltakere: 

Lorang Eriksen 

Bjørn Nygård 

Thorbjørn  Johansen 

Thomas H. Andersen 

Trond Westersø 

Haakon Ballangrud 

Philip Kruse 

 

Referent: 

Bjørn Nygård 

Ut:  

13.11.2020 

Neste møte; 

Desember 

Fravær  

 

 



   

   

2 Musikkarrangementer 

Konklusjon: 

• Philip kommer med tre nye arangementer før årsskifte. Det oppforders til å sette seg inn i 

arangemnetne og øve hjemme slik at man er forberedt.   

 

3 Konsert 

Konsert på våren ble diskutert. 

Konklusjon: 

• Phillip og styre ønsker konsert på våren, lørdag 20 mars i Høymagasinet. 

 

 

Agenda med møte uten Philip: 

1 Øvelser 

2 Årsmøte 

3 Medlemmer 

4 Kompensasjon for avlyste spillejobber og konsert. 

 

1 Øvelser 

Coronasituasjonen og innstramming av regler har konsekvenser for oss. Å gjennomføre øvelser er vanskelig. 

Konklusjon:  

• Ett enstemmig styre besluttet at det ikke blir noen flere øvelser i år.  

• Vi planlegger oppstart med første øvelse mandag 11 januar 2021; på Quality Hotel 33. 

 

2 Årsmøte 

 Planlegging av årsmøte  

Konklusjon: 

• Årsmøte blir mandag 25 januar kl 18:00. I utgangspunkt blir det på Hotellet.. 

• Valgkomiteens innstilling til årsmøte er klart. For detaljer se vår nettside. 

• Ved behov for øvelsesteder som koster penger som for eksempel Quality Hotell 33 eller lignede 

skal årsmøte vurder muligheten for ekstra avgift pr. medlem. 

 

3 Medlemmer 

 Medlemstatus 

Konklusjon: 

• Medlemmer som ikke bidrar i korpset blir strøket fra listene. Passive medlemmer ønskes ikke da 

det er utgifter på alle medlemmer til korpsnett, forsikring m.m. Hvem dette gjelder vurderes 

løpende. 

 



   

   

 

4 Kompensasjon for avlyste spillejobber og konsert 

Konklusjon: 

• Bjørn jobber videre med dette. Trenger en del opplysninger fra kasserer. 

• Søknadsfrist er 15 januar. 

• Kompensasjonene gjelder for perioden 12 mars til 31 desember. 

 

5 Eventuelt 

Konklusjon: 

• Julegaver til medlemmer som har utmerket seg som tradisjonelt skal deles ut på siste øvelse i 

desember utsettes til årsmøte. 

 


