Olsvik Skolekorps

28. mars 2005

Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik Skolekorps
16. mars 2005
Sak 1 - Åpning og navneopprop:
13 musikanter/juniorer/aspiranter var representert på årsmøtet. Foruten styret møtte fire
foreldre.
Sak 2 - Godkjenning av innkalling: Godkjent.
Sak 3 - Godkjenning av saksliste: Godkjent.
Sak 4 - Valg av ordstyrer: Arve van der Meeren ble valgt som ordstyrer.
Sak 5 - Godkjenning av Årberetning: Ingen kommentarer, godkjent.
Sak 6 - Godkjenning av Revidert regnskap: Revidert regnskap fremlagt på årsmøtet.
Regnskapet godkjent.
Sak 7 - Godkjenning av Budsjett: Budsjett fremlagt og gjennomgått på årsmøtet.
Budsjettet ble godkjent.
Sak 8 - Rapport over korpsets eiendeler: Det er ikke gjort ny gjennomgang av
instrumentparken dette året. Det er foretatt en betydelig opprydding og det er kjøpt en del
nye instrumenter. Svein og Øyvind Zahl har gjort et flott arbeid med å få orden på
notearkivet. Årsmøtet ba styret utarbeide en oversikt over korpsets instrumenter. Erik
Nygård påtok seg oppgaven.
Sak 9 - Fastsetting av medlemskontigent: Foreslått uendret kontingent. Godkjent.
Sak 10 - Innkomne forslag: Ingen innkomne forslag.
Sak 11 - Valg: Det ble ikke valgt valgkomie på forrige årsmøte, styrets medlemmer har
derfor spurt en del foreldre om å gå inn som nye styremedlemmer. Styrets medlemmer for
kommende år blir (samtlige enstemming valgt):
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Leder:

Arve van der Meeren - 1 år

Styremedlem:

Terje Sætre – 1 år

Styremedlem:

Erik Nygård – 1 år

Styremedlem:

Evelyn Elnes – 2 år

Styremedlem:

Eirin Thunes – 2 år

Styremedlem.

Marielle Faye – 2 år

Revisor:

Svein Zahl

Valgkomite:

Ikke valgt

Konstituering:
Konstituerende styremøte ble avholdt umiddelbart etter årsmøtet, resultat ble slik:
Leder (valgt direkte av årsmøtet): Arve van der Meeren
Kasserer:

Terje Sætre

Sekretær:

Erik Nygård

Styremedlem:

Evelyn Elnes

Styremedlem:

Eirin Thunes

Styremedlem:

Marielle Faye

Referent:

Erik Nygård
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Olsvik Skolekorps
Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN

Årsberetning 2004
KORPS-MEDLEMMER
Korpset har pr. 31.12.2004

11 Musikanter
9 Juniorer
5 Aspiranter

AKTIVITETER 2004
11. januar:

Juletrefest-spilling Bergen Motorbåtforening.

14. januar:

Rekrutteringskonsert for 3.-5. klassene på skolen

19. januar:

Nye aspiranter ønskes velkommen. 11 aspiranter ble innmeldt.

14. mars:

Seminar avholdt sammen med Fjellklang.

15. mars:

Årsmøtet avholdt.

20. mars:

Hordablæsten. Deltagelse sammen med Fjellklang i Grieghallen. 84 poeng
ga oss en fin 6. plass.

22. mars:

Konsert på Gimle Skole. Korpset var invitert til jubileumskonsert for
Landås Skolekorps. Korpset fikk hjelp av noen musikanter fra Fjellklang,
og det ble en fin konsert.

17. mai:

17. mai-arrangementet ble vellykket, til tross for variabelt vær. Det var bra
fremmøte på ettermiddagens arrangement. Korpset fikk et bra økonomisk
overskudd av arrangementet. Om morgenen spilte korpset, som tradisjonen
krever, til flaggheising på skolen og i flere borettslag.

5. juni:

Felles seminar med Fjellklang. Avholdt på Brattholmen skole.

7. juni:

Sommeravslutning. Felles avslutningskonsert sammen med Musikklaget
Fjellklang i konsertsalen på Vannkanten. Det var et entusiastisk publikum,
mange frammøtte. En vellykket konsert! Ketil fikk takk for lang og trofast
innsats som korpsets dirigent gjennom mange år.

18. august:

Oppstart etter sommerferien. Ny dirigent, Bjørn Andersen, overtar som
korpsets musikalske leder.

27.-29. august:

Mjølfjell-tur. Også denne høsten arrangerte vi en felles tur med
Fjellklang, aspiranter fra begge korps fikk også være med. Vellykket tiltak
også denne gangen, ikke minst sosialt. Dette er nå blitt en tradisjon, og
musikantene spør stadig om når vi skal på ny tur til Mjølfjell.

18.-19 sept:

Samspillseminar med Alvøens Musikkforening. Musikanter i skolekorps
i Alvøens MFs nærområde får hvert år tilbud om å delta på et helgeseminar
for å knytte nærmere kontakt med unge musikanter og bedre
rekrutteringsgrunnlaget. I år deltok mange av våre musikanter. Seminaret
ble avsluttet med konsert.

23.-24. oktober: Seminar på Olsvik Skole sammen med Fjellklang.
13. november:

Sotrafestivalen. Felleskorpset Olsvik/Fjellklang deltok i 3. divisjon
janitsjar og oppnådde 84 poeng og 5. plass. Vi var godt fornøyd med
korpsets opptreden. Denne gangen deltok også et felles juniorkorps på
festivalen.

28. november:

Julematineen. Den tradisjonelle julematineen ble som vanlig avholdt 1.
søndag i advent. I år deltok vi uten våre venner fra Fjellklang.

9. desember:

Julespilling på Vestkanten. Spillingen var i regi av BKK som sponser
korpsbevegelsen i Hordaland og Sogn og Fjordane.

15. desember:

Juleavslutning. Høst-sesongen ble avsluttet med konsert, kos og lotteri i
storklasserommet på skolen.

21. desember:

Juleavslutning på skolen med spilling når elever og lærere gikk rundt
juletreet i Olsvikhallen.

DUGNADER
En dugnadsjobb er gjort i 2004, flyttehjelp for Fjell kommune, kulturskolen, da Bjørn byttet
kontor.
17. mai ble gjennomført på en god måte takket være god dugnadsinnsats fra foreldre.
ADMINISTRASJON
Styret har hatt 9 styremøter i 2004 og behandlet 74 saker. Det har i tillegg vært avholdt 1
årsmøte og mange arbeidsmøter i forbindelse med 17. mai arrangementet.
Fra mars (etter årsmøtet) bestod styret av følgende:
Leder:
Arve van der Meeren
Kasserer:
Terje Sætre
Sekretær:
Erik Nygård
Styremedlem: Svein Zahl
Tillitsvalgte: Jeanette van der Meeren og Øyvind Zahl (vara)
Dirigent:
Ketil Tveito 01.01.2004-30.06.2004
Bjørn Andersen overtok som korpset faste dirigent ved oppstart 18.
august 2004.
Revisor:
Svein Zahl
Valgkomité: Ikke valgt.

Olsvik, 28.02.2005
Erik Nygård

