Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 16.mars 2011
Sak 1:

Åpning og navneopprop
Fem stemmeberettigede møtte til årets årsmøte – fire
styremedlemmer og en forelder.
Følgende var til stede: Erik Nygård, Helge Hagenes, Arve van der
Meeren, Karina Kummerhuber og Evelyn Elnes.

Sak 2:

Godkjenning av innkalling
Godkjent.

Sak 3:

Godkjenning av saksliste
Godkjent.

Sak 4:

Konstituering
Valg av ordstyrer: Arve van der Meeren
Valg av protokollunderskrifter: Erik Nygård og Karina Kummerhuber.
Valg av referent: Evelyn Elnes

Sak 5:

Godkjenning av årsberetning
Godkjent.

Sak 6:

Godkjenning av revidert regnskap
Revidert regnskap ble gjennomgått og godkjent. Korpset har
relativt god økonomi.

Sak 7:

Godkjenning av budsjett med fastsetting av medlemskontingent
Budsjett for 2011 ble gjennomgått og godkjent. Ingen endring av
medlemskontingent.

Sak 8:

Rapport over korpsets eiendeler
Instrumentrapport per 23.2.2011 med oversikt over alle
instrumenter som er i bruk og på lager ble forevist. Det er blitt
kjøpt inn en del nytt slagverkutstyr det siste året, ellers er
instrumentene musikantene bruker jevnt over i ganske bra stand.
Det foretas jevnlige reparasjoner og innkjøp når det trengs.

Sak 9:

Valg
Følgende var ikke på valg (1 år igjen)
Kristian Hellesund
Følgende ble valgt til styret:
Leder:
Helge Hagenes - 1 år
Styremedlem:
Arve van der Meeren - 2 år
Styremedlem:
Karina Kummerhuber – 1 år
Styremedlem:
Jan Cato Hagebø- 2 år
Styremedlem:
Leah Wanjiqu – 2 år
Valgt til revisor:

Erik Nygård - 1 år

Valgt til valgkomité:
Karina Kummerhuber og Kristian Hellesund.

Protokollunderskrifter:

_________________
Evelyn Elnes (referent)

______________
Erik Nygård

________________
Karina Kummerhuber

Vedlegg A

Årsberetning 2010
KORPSMEDLEMMER
Korpset har pr. 31.12.2010 16 Musikanter
6 Juniorer
10 Aspiranter
AKTIVITETER 2010
4. januar:

Oppstart av første gruppeøvelser etter juleferien.

10. januar:

Juletrefestspilling i Bergen Motorbåtforening på Straume.

28.januar:

Første fellesøvelse med Vestawind på Alvøen skole.

19.‐21.februar: Helgeseminar med Vestawind på Alvøen skole. Hele helgen for
hovedkorpset, fredag for juniorer. Overnatting for de som ville fra fredag til
lørdag.
11. mars:

Ekstraøvelse på Brattholmen skole med Vestawind for hovedkorpset og
Alvøen/Mathopen for juniorene.
Kvelden ble brukt til ekstraøvelse og generalprøve før Hordablæsten.

12.‐13. mars:

Hordablæsten

12.mars

Juniorkorpset deltok sammen med Alvøen/Mathopen og fikk gode
dommerkommentarer.

13.mars

Hovedkorpset deltok sammen med Vestawind i 2.divisjon janitsjar og
oppnådde 4.plass med 88 poeng.
I tillegg var det ensemble‐ og solistspilling. Ensembler og solister var fordelt
i ulike lokaler i Bergen som Grieghallen, St. Paul skole og Frelsesarmeen.

17. mars:

Årsmøte avholdt. Rimelig bra fremmøte, 5 foreldre i tillegg til styret.

17.mai:

17. mai på Olsvik skole ble nok et vellykket arrangement! Om morgenen
spilte korpset til flaggheising, og vi marsjerte i et utvalg borettslag. Denne
gangen var arrangementet på ettermiddag flyttet til Olsvikhallen og FAU
hadde noen flere aktiviteter enn før. Dette fungerte fint. Korpset fikk et
økonomisk overskudd av arrangementet.

Årsberetning 2010 – Olsvik skolekorps

Side 1 av 3

5.‐6. juni:

Seminar sammen med Fjellklang på Liljevatnet skule for alle musikanter,
juniorer og aspiranter. Øvelser, sosialt arrangement og overnatting.

8.juni:

Sommerkonsert med Fjellklang og Alvøens musikkforening i Foldnes kirke.

9.juni:

Sommeravslutning sammen med Fjellklang. Bowling for alle på
Vannkanten med påfølgende tur til Nipedalen der det var ulike leker,
konkurranser og pizzaservering.

18. august:

Oppstart etter sommerferien. Fellesstart for juniorer og hovedkorps.

28. august:

Seminar for hovedkorps og juniorer på Olsvik skole som forberedelse til
rekrutteringskonsert. Bading på Vannkanten etter øvelsen.

30. august:

Rekrutteringskonsert på skolen.

6. september:

Oppstartmøte for nye aspiranter med info og instrumentønsker. 9 nye
aspiranter startet.

8. september:

Utdeling av instrumenter for nye aspiranter og første samspilløvelse.

26.september:

Seminar for hovedkorpset sammen med Fjellklang på Brattholmen.

2.oktober:

Konsert “Blues Brothers” i kultursalen på Vannkanten. Alvøen
Musikkforening holdt konserten med solister fra Olsvik. Resten av
musikantene var publikum. Før konserten spiste vi Pizza sammen på
Peppes.

23‐24.oktober:

Seminar sammen med Fjellklang på Glesvær for alle musikantene.
Overnatting fra lørdag til søndag. Spilling og mye sosialt med felles
måltider, fisking, tur i fjæra, konkurranser og disko.

29.oktober:

Høstkonsert i kultursalen sammen med Fjellklang. Hovedkorps, juniorer og
aspiranter opptrer.

13.‐14. november: Forberedelse til Sotrafestivalen. Seminar sammen med Fjellklang på
Liljevatnet skule.
19.november:

Generalprøve før Sotrafestivalen på Brattholmen. Servering av pizza.

20.november:

Sotrafestivalen.
Vi deltar med både juniorkorps og hovedkorps.
Hovedkorpset spiller i 2.divisjon janitsjar og oppnår 2.plass med 93 poeng.
Tanja fikk solistprisen i 2.divisjon janitsjar for soloen på “Can You Fell The
Love Tonight”
Juniorkorpset fikk gode dommerkommentarer.

21.november:

Skjold solistkonkurranse. Flere musikanter fra korpset deltar.

1.desember:

Ekstraordinært årsmøte for å ta en avgjørelse ang samarbeid på fremtidige
17.mai arrangement sammen med FAU og Olsvik idrettslag.

8.desember:

Trekning av loddbøker for høstutlodningen.
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20.desember:

Kirkekonsert i Olsvik kirke sammen med Bergen Vest Unge strykere og
organist Rune Klevberg. Etterpå var det juleavslutning i kirkekjelleren hvor
det ble delt ut korpsmedaljer og instruktører og dirigenter med andre ble
takket for høstens innsats. Det ble serververt julebrus, kaffe og noe å bite i.

24.desember:

Julegudstjeneste i Olsvik kirke kl. 1400. Hovedkorpset spiller.

DUGNADER
17. mai ble gjennomført på en god måte takket være god dugnadsinnsats fra innsatsvillige
foreldre.
Korpset sørger for flaggheising på flaggdager når skolen er stengt.
INSTRUKSJON
Korpsets medlemmer har hatt ukentlig instruksjon med egen spillelærer. Instruktørene har
ulik bakgrunn fra korpsmiljøet. Fra våren 2005 har korpset også hatt avtale med Bergen
Kulturskole der vi kjøper undervisningstimer pr. uke.
ADMINISTRASJON
Styret har hatt 11 styremøter i 20010 og behandlet 126. saker. Det har i tillegg vært avholdt
1 årsmøte og 1 ekstraordinært årsmøte. Det har også vært avholdt mange arbeidsmøter i
forbindelse med 17. mai, samarbeidet med Fjellklang og storkorpset Vestawind.
Fra mars (etter årsmøtet) bestod styret av følgende:
Leder:
Arve van der Meeren
Nestleder:
Kristian Hellesund
Kasserer:
Helge Hagenes
Materialforvalter:
Karina Kammerhuber
Sekretær:
Evelyn Elnes
Styremedlem:
Anny Sæle
Styremedlem:
Bente Fagerheim (har trukket seg fra styret i løpet av året)
Revisor:
Erik Nygård
Valgkomité:
Anny Sæle og Evelyn Elnes
Tillitsvalgte musikanter:

Eivind Nygård og Espen van der Meeren

Dirigent og musikalsk ansvarlig for hovedkorpset: Bjørn Andersen
Dirigent og musikalsk ansvarlig for aspirant‐ og juniorkorpset: Anette Grøn

Olsvik, 14.2.2011
Evelyn Elnes
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