Referat fra ordineært årsmøte i Olsvik skolekorps 12.mars 2007
Sak 1: Åpning og navnopprop
20 aspiranter, juniorer og musikanter ble representert på årsmøtet.
Styret, dirigent Anette Grøn og syv foreldre var møtt opp.
Foreldre; Anne Solvåg(Kristin, Eivind), Kristian Hellesund(Marie), Kamalini Jeyatharan(Ajanthan, Jayanthan),
Anny Sæle(Tanja), Jan Sunde(Silje, Martine), Knut Skyberg(Kaja, Lisa) og Ingebjørg Larsen(Hanne).

Sak 2: Godkjenning av innkalling
Godkjent.
Sak 3: Godkjenning av saksliste
Godkjent.
Sak 4: Valg av ordstyrer
Arve van der Meeren ble valg som ordstyrer. Marielle Faye ble valgt som referent.
Sak 5: Godkjenning av årsberetning
Årsberetning ble lest opp, korrigert og godkjent. Korpset har hatt et aktivt og
positivt år.
Sak 6: Godkjenning av revidert regnskap
Revidert regnskap ble gjennomgått og godkjent.
Sak 7: Godkjenning av budsjett
Budsjett ble gjennomgått og godkjent.
Sak 8: Rapport over korpsets eiendeler
Materialforvalter - Erik Nygård - har ryddet på musikkrommet og katalogisert
instrumentene. Siste innkjøp er en baryton. Sammenfattet instrumentoversikt:

Type Instrument
Klarinett
Kornett/trompet
Fløyte
Waldhorn
Trombone
Baryton/tenorhorn
Tuba
Saxofon
Slagverk

Antall
12
9
7
4
3
3
1
3
Div.

Sak 9: Fastsetting av medlemskontingent
Det kom to forslag: Øke halvårlig kontingenten med kr. 50,- eller kr. 100,-.
8 personer stemte for kr. 100,- og 4 personer stemte for kr. 50,-.
Ny halvårlig kontingent fra høst 2007 er da vedtatt å være kr. 850 for hovedmedlem og
kr. 600 for søskenmedlem.

Sak 10: Innkomne forslag
Ingen innkomne forslag

Sak 11: Valg
Leder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Arve van der Meeren – 1 år
Terje Sætre – 1år
Erik Nygård – 2 år
Evelyn Elnes – 2 år
Anny Sæle – 2 år
Marielle M. Faye – 2år

Revisor:

Svein Zahl

Valgkomité: Erik Nygård og Kristian Hellesund.
Tillitsvalgte i hoved- og juniorkorps blir valg etter sommerferien.

Protokollunderskrifter:

__________________
Marielle Faye
(referent)

__________________
Arve van der Meeren

__________________
Erik Nygård

Konstituering:
Konstituerende styrmøte ble avholdt umiddelbart etter årsmøte.
Resultat:
Leder(valgt av årsmøtet):
Kasserer:
Sekretær:
Material- og noteforvalter:
Styremedlem:
Styremedlem:

Arve van der Meeren
Terje Sætre
Marielle M. Faye
Erik Nygård
Evelyn Elnes
Anny Sæle

Arve melder endringer til enhetsregisteret via Altinn.no, og til NMF.
Referent:
Marielle M. Faye

Årsberetning 2006
Olsvik skolekorps
KORPSMEDLEMMER
Olsvik skolekorps har pr. 31.12.2006: 15 Musikanter
4 Juniorer
8 Aspiranter

AKTIVITETER 2006

4. januar:

Oppstart etter ferien.

8. januar:

Juletrefest - spilling Bergen Motorbåtforening.

16. januar:

Rekrutteringskonsert for 3.-4. klassene på skolen

21. januar:

Bursdags-spilling for æresmedlem Svein Zahl som feiret sin 50-års
dag.

23. januar:

Nye aspiranter ønskes velkommen. 11 aspiranter ble innmeldt.

8. mars:

Årsmøtet avholdt. Bra fremmøte, seks foreldre i tillegg til styret og
dirigent.

18.-19. mars:

Felles seminar med Fjellklang avholdt på Liljevatnet Skule.
Hovedkorpset deltok begge dager. Junior- og aspirantkoret deltok
søndag.
Det ble servert mat i lunsjen begge dager.
Seminaret ble avsluttet med hentekonsert. Olsvik skolekorps, Fjellklang
og Sotra Musikklag spilte sammen og gav frammøtte en flott konsert!

23.april:

Felles seminar med Fjellklang på Brattholmen. Gjaldt kun
hovedkorpset. Hamburgere ble servert til middag.

26.april:

Bowlingtur på Vannkanten. Denne onsdagen tok hovedkorpset fri en
time av fellesspillingen og tok turen til Vannkanten for å bowle.☺ Dette
var en overraskelsestur som ble godt mottatt!

26.april:

Hentekonserter for aspiranter og juniorer. Anette og aspirantene
holdt en fantastisk 15 minutters hentekonsert for foreldre denne
kvelden, og timen etterpå holdt juniorene sin hentekonsert. En fin måte
å få vist fram hva de har jobbet med i det siste. Det var ganske godt
frammøte.

17. mai:

17. mai ble et vellykket arrangement også i år, været var utrygt, men
bedret seg utover dagen. Det var godt fremmøte på ettermiddagens
arrangement. Korpset fikk et bra økonomisk overskudd av
arrangementet. Om morgenen spilte vi til flaggheising☺ i tradisjon tro
og vi marsjerte i et utvalg borettslag.

11.juni:

Avduking av minnesmerke over Dr. Gjelstein. Sammen med Fjellklang
spiller vi til avduking av minnesmerke over Dr. Gjelstein ved Straume
helsesenter.

11.juni:

Sotra-stevnet. Deltakelse sammen med Fjellklang på Sotrastevnet som
ble avholdt på Kolltveit Skule. Arrangør i år er Midtre Sotra Skulekorps.
En kjempefin mulighet til å spille igjennom NM-programmet vårt.

17- 18.juni

Fellers seminar Brattholmen. Dette var en viktig helg med finpuss
på NM- programmet og sosialt samvær.
Seminaret ble avsluttet med hentekonsert. ☺

19. juni:

Sommeravslutning ble avholdt på Olsvik Skole.
Konsert ble holdt av aspiranter, juniorer og musikanter.
Årsmedaljer ble utdelt.
Årets musikant ble utnevnt for første gang. Den som hadde utmerket
seg dette skoleåret var Jayanthan Jeyatharan, eller Jayan som vi kaller
ham.

22.-25.juni:

NM skolekorps i Sandefjord. Sammen med Musikklaget Fjellklang
reiste korpset til Sandefjord 22. juni tidlig om morgenen. Første
stoppested er Bø Sommerland i Telemark. Etter en overnatting og mye
moro i fornøyelsesparken gikk turen videre til Sandefjord.
Vi spilte oss inn på en delt 9. plass.

23. august:

Oppstart etter sommerferien.
Aspiranter, juniorer og musikanter er tilbake etter en god sommer.

9.-10. september: Alvøens Musikkforening holdt showseminar (del 1 av 2) med
skolekorpsmusikanter. Flere musikanter fra Olsvik deltok. Dette ble en
flott opplevelse og inspirasjon.
16.-17. september: Fellesseminar med Fjellklang på Brattholmen
Første seminar etter sommerferien. Musikantene koste seg i musikalsk
samspill og fells måltider. ☺ Hentekonsert.
Aspirantene hadde fri denne helgen.
14.-15.oktober Alvøens Musikkforening holdt showseminar (del 2 av 2) med
skolekorpsmusikanter. Her var det show med både dans og skuespill.
Ble avsluttet med gratis søndagskonsert i kultursalen på Vannkanten.
21. oktober:

Fellesseminar med Fjellklang på Brattholmen. Siste innspurt før
jubileumskonserten. Junior og aspiranter har eget opplegg.

27.oktober

Jubileumskonsert: Olsvik skolekorps er 25 år. Korpset feirer
jubileum, og dette ble feiret med en jubileumskonsert i Kultursalen på
Vannkanten. Jan Eggum var leid inn for å få en ekstra musikalsk
opplevelse for både musikanter og publikum. Vi solgte mange billetter
og konserten ble en stor suksess, og både latter- og spillemuskler fikk
mosjon. Stein Skorpholm var konferansier. Tidligere dirigenter og
æresmedlemmer fikk skriftlig innbydelse til konserten.
Det ble overrakt mange blomster til jubilanten, både fra Musikklaget
Fjellklang, Alvøen Musikkforening og NMF. Bydelsmagasinet, Sydvesten
og BT var representert fra pressen.
Konserten ble sponset av både Bergen kommune Kulturkontoret (kr.
10 000 i konsertstøtte) og NMF/Norsk Tipping sitt prosjekt ”Drømmekonserten” (kr. 7 500). Konserten ble også arrangert som en del av
kulturuken 2006.

10.november:

Ekstra fellesøvelse for hovedkorpset på Brattholmen. En koselig
finpuss.

11. november:

Sotrafestivalen. Felleskorpset Olsvik/Fjellklang deltok i 2. divisjon
janitsjar. Det var kun hovedkorpset som deltok. Vi fikk 90 poeng og 2.
plass i år, kun ett poeng fra 1.plassen. Så bra poengsum har vi ikke hatt
siden Hordablæsten 2003. Alle musikanter, dirigent og ledere var
superfornøyd med korpsets opptreden og plassering. Korpsmusikk er gøy!
Et ensemble med de eldste musikantene fra Olsvik/Fjellklang deltok
også på eget initiativ.

15. november:

Bløtkakespising og bursdagsfeiring i korpset. ☺ Vi spiste kaker og
feiret oss selv.

3.desember:

Julematineen. Den tradisjonelle julematineen ble som vanlig avholdt
1. søndag i advent i aulaen på Laksevåg videregående skole.

13. desember:

Julespilling for pensjonistene i Bjørndalsskogen. Her var det spilling
med nisselue på. ☺

18. desember:

Juleavslutning med aspirantkonsert. Solo-opptreden av både
musikanter, juniorer og aspiranter. Det var kjekt å se at mange
forelde/foresatte hadde anledning til å komme. Her var det Eggum sin
”Kor é alle helter hen”, og julesanger til kaffe og kaker.

19. desember:

Spilleoppdrag for ensemblet BETASIMA. Ensemble bestående av
Benjamin, Tanja, Silje og Martin W. har spilleoppdrag på
Lærerhøgskolen på Landås.

21. desember:

Spilling i Olsvikhallen. Tradisjon tro spiller skolekorpset ved skolens
juleavslutning når elevene på barnetrinnet går rundt juletreet.

DUGNADER
17. mai ble gjennomført på en god måte takket være god dugnadsinnsats fra foreldre
som stiller opp.
Korpset står for flagging på skolen på offisielle flaggdager som faller på skolens fridager.
INSTRUKSJON
Korpsets medlemmer har hatt ukentlig instruksjon med egen spillelærer. Instruktørene
har ulik bakgrunn fra korpsmiljøet, noen instruktører er korpsets egne medlemmer og
tidligere medlemmer. Fra høsten 2005 har korpset også hatt avtale med Bergen
Kulturskole der vi kjøper 2½ undervisningstimer pr. uke.
ADMINISTRASJON
Styret har hatt 10 styremøter i 2006 og behandlet 89 saker. Det har i tillegg vært
avholdt ordinært årsmøte. Det har også vært avholdt mange arbeidsmøter i forbindelse
med 17. mai og korpset sin jubileumskonsert 27. oktober.
Fra mars 2006 (etter årsmøtet) bestod styret av følgende:
Leder:
Kasserer:
Materialforvalter:
Sekretær:
Styremedlem:
Styremedlem:
Tillitsvalgte:
Dirigent:

Arve van der Meeren
Terje Sætre
Erik Nygård
Marielle M. Faye
Eirin Thunes (til september 2006)
Evelyn Elnes
Eirin Lie Sætre og Kristin Nygård
Bjørn Andersen har vært musikalsk ansvarlig i 2006.
Anette Grøn har vært dirigent for junior- og aspirantkorpset.

Revisor:
Valgkomité:

Svein Zahl
Evelyn Elnes og Knut Skyberg.

Olsvik, 05.01.2006
Marielle Faye

