
Kampen Veteranorkester 

 

 

Referatet er lagret på hjemmesiden under medlemsside/styrereferater. Er tilgjengelig for alle 

medlemmene etter innlogging med eget mobilnummer (bruker id) og eget unikt passord. 

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

 

Agenda med møte med Philip Kruse: 

1. Gjennomgang av forslag til Årsberetning 2020. 

2. Øvelseslokaler under Corona tiden. 

3. Øvelser og Årsmøte 2021. 

4. Musikkutvalget  

 

1 Gjennomgang av Årsberetning 2020 

 

Vi gjennomgikk forslag til Årsberetningen punkt for punkt i detalj med unntak av punkt 6 Økonomi som tas uten  

Philip. 

 

Konklusjon:  

• Ingen kommentarer til forslag til Årsberetning, men medlemmer som har sluttet ble kommentert og er 

følgende personer: Jan Willy Hamsund, Steiner Jartung og Rune Hansen. 

•  

2 Øvelseslokaler under Coronatiden. 

Vi diskuterte de lokalene vi har brukt under Coronatiden. 

Type møte  

Utvidet 

telefonstyremøte  

Med Philip Kruse i 

tillegg på første del 

av møte.  

Dato: 

      14.12.2020 

Sted: 

 

Deltakere: 

Lorang Eriksen 

Bjørn Nygård 

Thomas H. Andersen 

Trond Westersø 

Haakon Ballangrud 

Philip Kruse 

Thorbjørn  Johansen kom inn i møte 

litt sent. 

 

 

Referent: 

Bjørn Nygård 

Ut:  

16.12.2020 

Neste møte; 

Januar 2021 

Fravær  

 

 



Konklusjon:  

• Det beste lokalet er Quality Hotel 33. Nest best er Hellerud Videregående skole. De andre lokalene vi 

har prøvd er ikke gode nok. Vi må alle sammen fortsatt jage etter nye lokaler.   

 

3 Øvelser og årsmøte 

Konklusjon: 

• Øvelser i januar går som planlagt i januar hvis ikke Corona pandemien stopper oss.  

• Øvelsen blir på Quality Hotell 33 hvis skolen ikke åpner for oss.  

• Årsmøte går som planlagt hvis ikke Corona pandemien stopper oss. 

 

4 Musikkutvalget 

Forslag til Musikkutvalget fra 2021 ble gjennomgått 

Konklusjon: 

• Musikkutvalget velges på årsmøte. 

• Musikkutvalget må velge en leder som har løpende tett dialog med Philip. 

 

Agenda med møte ute Philip Kruse: 

1 Gjennomgang av Årsberetning 2020 punkt 6 Økonomi. 

2 Begravelse til Karl Petter Andersen. 

3 Sjauing for trommegruppa.  

4 Eventuelt 

 

1 Gjennomgang av forslag til Årsberetning 2020 punkt 6 Økonomi 

Vi gjennomgikk alle poster og tekst i detalj under punkt 6 Økonomi. 

Konklusjon:  

• Styre foreslår en økning av årskontingenten på kr. 150,00 for å dekke inn felles instrumentforsikring 

gjennom korpsnett. Dette avgjøres av årsmøte.  

• Overskudd/underskudd legges inn under tabell Budsjett driftskostnader 2021. 

 

2 Begravelse til Karl Petter Andersen. 

Konklusjon: 

• Kampen Janitsjarorkester og Kampen veteranorkester går sammen og sender blomster/krans til 

Kampegutten karl Petter Andersen. 

•  

3 Sjauing for trommegruppa.  

 I forbindelse med at Rune Hansen har sluttet kom det frem at det er mye sjauing for trommegruppa alene ute 

hjelp spesielt ved skiftende øvingslokaler.  

 

 



Konklusjon: 

• Det nye styre må ta tak i det med sjauing. Kanskje ta ut grupper som må hjelpe til fra gang til gang.  

 

3 Eventuelt  

Det er ønske om liste på når medlemmer har startet i korpset.   

Konklusjon: 

• Thorbjørn Johansen sjekker muligheter til å finne ut når gutta begynte ved å sjekke første betaling av 

kontingent.  

 


