
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 alltid SMS til medlemmene etter at styrereferat er lagt ut.  

 

Agenda med møte med Philip Kruse: 

1. Øvelser fremover. 

2. Konsert i Høymagasinet. 

3. Noter og arrangementer.  

 

1 Øvelser fremover. 

 

Hva med øvelser fremover. Coronasituasjonen fortsatt alvorlig.  

 

Konklusjon:  

• Ikke øvelse førstkommende mandag 18 januar. 

• Vi må avvente Oslo Kommune og myndighetene sine Coronatiltak før vi avgjør neste øvelse. 

• Nytt styremøte tidlig i uke 3 for vurdering av neste øvelse. 

 

2 Konsert i høymagasinet.  

Vi har planlagt konsert i Høymagasinet 20 mars.  

Konklusjon:  

• Usikkert om vi kan ha konsert pga. Corona pandemien. 

Type møte  

Utvidet styremøte 

på Skype  

Med Philip Kruse i 

tillegg på første del 

av møte.  

Dato: 

      11.01.2021 

Sted: 

 

Deltakere: 

Lorang Eriksen 

Bjørn Nygård 

Thomas H. Andersen 

Haakon Ballangrud 

Philip Kruse 

Thorbjørn  Johansen  

 

 

Referent: 

Bjørn Nygård 

Ut:  

13.01.2021 

Neste møte; 

Uke 3 2021 

Fravær  

Meldt fravær Trond Westersø 

Lorang informerer Trond etter møte. 

 



• Vi trenger noen øvelser før konserten, minst tre. 

• Vi må løpende vurdere om vi kan gjennomføre eller må utsette konserten. 

• Håkon følger opp Høymagasinet videre.  

 

3 Noter og arrangementer. 

Konklusjon: 

• Styre ønsker ett arrangement til av Philip i løpet av vinteren.  

Agenda med møte ute Philip Kruse: 

1 Årsmøte 2021. 

2 Regnskap 2020. 

3 Eventuelt. 

 

1 Årsmøte 2021. 

Gjennomføring av årsmøte kan være en utfordring i forbindelse med Covid-19 pandemien. 

Konklusjon:  

• Årsmøte på Teams er ikke aktuelt. Ikke alle gutta som har den muligheten. Vi må derfor ha årsmøte og 

øvelse samme kveld. 

• Om årsmøte kan gjennomføres diskuteres løpende av styre. 

 

2 Regnskap 2020. 

Regnskap for 2020 er gjennomgått av revisor Erik Karlsen. 

Konklusjon: 

• Revisor Erik Karlsen mener kr. 72 000,00 vi har stående hos DFDS til reise senere i år ikke skal 

avskrives for 2020. Det føres som debitor kostnad i regnskapett, siden vi har avtale med DFDS om 

beløpet for en senere anledning.  

• Ovenstående rettes i regnskapet og årsrapporten for 2020.  

 

3 Eventuelt.  

Fremtidig bankforbindelse. 

Konklusjon: 

• Erik Karlsen som sannsynlig blir ny kasserer etter årsmøte, og vi må nå etablere ny bank-konto som 

bedrift/ forening. Styret (og de nye medlemmer) beslutter at vi etablerer kundeforhold til en likal 

sparebank, Strømmen Sparebank. 

• .  

Lage liste når hvert enkelt medlem begynte i korpset var utestående fra forrige styremøte.  

 

Konklusjon: 

Thorbjørn  Johansen har sjekket muligheten til å finne ut når medlemene begynte. Dette er dessverre ikke mulig. 

Vi må ta det med den enkelte medlem når vi alle treffes. 


