Årsmelding 2014

Korpset holdt årsmøte i Nybergsund Skole tirsdag 8. april 2014.
Under det ordinære årsmøtet ble det valgt nye til styret:
Leder:

Eirik Skogli

1 år

Styremedlem

Nina Haug

2 år

Sekretær:

Fredrik Winter-Hjelm Steensen

2år

Kasserer:

Marit Pedersen Busk

1 år og

Styremedlem:

Inger Jorun Slåttsveen

1 år

Ikke på valg:

Musikalsk leder med tale og stemmerett: John Ludvig Skarpmo

Viktige saker som har vært behandlet:
Det nye styret har hatt to styremøter og behandlet åtte saker, på egen hånd, og et felles styremøte
med Østby Musikklag. På det felles styremøte ble det bestemt at det ville satses på tur annet hvert år
framover. (Styrene har hatt et fellesmøte etter denne dato i forbindelse med turen til Krakow)
De viktigste sakene utom de vanlige i forbindelse med Lucia feiringen og andre årlige arrangementer
har vært om økonomi, 60 års jubileum og om eventuell korpstur. Denne ble vedtatt til Krakow (se
under).
Det ble vedtatt at korpsene skulle reise på tur rett etter at skolens sommerferie begynner.
Medlemmene i korpset og musikklaget fikk flere alternativ å velge mellom, og valget falt til slutt på
Krakow hvor hotell Alexander1 nær sentrum ble valgt. Avreise er satt til den 22. juni og man
returnerer den 27. juni, flyplass Oslo Lufthavn, Gardermoen.
Nybergsund jente og guttekorps vedtok, for å få med flest mulig, å støtte aktive musikanter som vil
være deltagere. Skoleelever/studenter aktive i korpset blir sponset nær 100 % Arbeidende aktive
musikanter vil få støtte tilsvarende hva ØM kunne sponse, ønskelig omtrent 2500 kr.
Vi har tilbud til andre som ønsker å delta på turen.
Ved nyttår var det til sammen 40 påmeldte, og noe over halvparten var musikanter.

Året 2014 var et aktivt år for Nybergsund Jente og Guttekorps (og Østby Musikklag), med mange
konserter hvor jubileumsfesten i slutten av mai var det absolutte høydepunkt. Gjennom året hadde
eller spilte korpset på til sammen 14 arrangementer i tillegg til alt som skjedde 17. mai.
17. mai
I tillegg til de vanlige arrangementene ble avslutningen i Innbygda, hvor store deler av Trysils korps,
klubber og foreninger deltok i «borgertoget», et høydepunkt. Her var det samspill på høyt nivå og i
anledning 200 års jubileet for Norges grunnlov, deltok også et orkester fra Sverige.
24. mai Fest konsert i anledning av Nybergsund Jente og Guttekorps 60 år jubileum.
Dagen ble feiret i Nybergsund Samfunnshus og korpsene presenterte fra sin beste side og største
bredde. Her var både store korpsnummer og grupper som viste bredden i det musikalske spennet
medlemmene behersker. Det gikk i alt fra klassisk til spennende moderne toner fra en saksofon trio.
Vi fikk hilsener fra kommunen, de andre korpsene og fra mange grupper i Nybergsund. Tusen takk til
dem alle.
Festdagen ble avsluttet med et lite måltid i underetasjen. Det ble servert kinesisk mat, hvor
høydepunktet nok for mange var fantastiske scampi, sponset av Mega. De skaffet fantastiske
matvarer, og vi må takke Ling Ling Skau og Aud Ingrid Pedersen som stod for det meste av
matlagingen.
31. mai Quiz konsert på Skogheim, Østby
Store deler av konserten fra Nybergsund den 24. ble gjentatt på arrangementet. Det ble en fin dag og
skaffet en god del penger til Østby Musikklag.

8. juni spilte korpsene for Bjørn Tore Busk som feiret konfirmasjon
20. september startet det nye året på den tradisjonelle torgdagen i Nybergsund
18. oktober ble Tove (Haugen) 60 år og det gikk ikke ubemerket forbi. Flere av korpsenes
medlemmer stilte opp og holdt en liten minikonsert i hagen i Sagene Ring 3
8. november. Kafekonsert i Hagelund
Tusen takk til Trysil Musikklag som inviterte og som står for denne hyggelige anledningen til å bli
kjent med og spille sammen med de andre korpsene i Trysil
21.11 Julebasar/misjonsbasar på Betel.
Den etter hvert tradisjonsrike konsert, som betaling for bruken av Betel til øving, ble som vanlig godt
mottatt. Særlig Tor Odd Veas fremførelse av O store Gud, kalte på de store følelsene.
29. og 30. november julegrantenning på Østby og i Sundet.
Som vanlig var det godt fremmøte og en hyggelig start på adventstiden
13. desember Den tradisjonsrike Lucia konserten og arrangementet.
Også i år ble det et fint arrangement, hvor vi fikk takket Østby Musikklag for godt samarbeid i året
som gikk, og Østby takket oss for samarbeidet. Som vanlig var det et hyggelig arrangement, godt
besøkt og god inntekt for korpset.
21. desember Julekonsert i Østby kirke
Julekonserten i Østby kirke fjerde søndag i advent er en flott inngang til det nye året. Sang solist var
Tore Moengen, som under Bing Crosby og David Bowies versjon av Little Drummer Boy, fikk med seg
Per Arne.
Korpset var for anledningen forsterket med Ann-Julie Skarpmo som fremførte en fantastisk utgave av
«O helga Natt» på sitt ephonium. Hun hadde også arrangert mye av musikken som ble spilt denne
kvelden. Tor Odd Vea gjorde som vanlig en utmerket jobb som tekstleser.
Deretter ønsket vi hverandre en riktig god jul og et godt nytt år.
Så langt i 2015
Vi er nå inne i forberedelsene til årets mest aktive periode, men har allerede hatt et arrangement
sammen med Østby Musikklag
7. mars 2015 ny quizkonsert Skogheim, Østby
Under denne konserten spilte også de nye aspirantene.

Trysil 2015-04-04/2015-05-06
Fredrik W.-H. Steensen
sekretær

Årsmøteinnkalling 2015 –
Nybergsund Jente og Guttekorps
Innkalling til ordinært årsmøte
Sted:

Nybergsund Skole

Dato og klokkeslett:

Onsdag 6. mai etter øvelsen (forkortet øvelse?)

Ordinære årsmøtesaker:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Møte settes, valg av ordstyrer
Godkjenning av årsmøteinnkalling
Årsmelding for skoleåret 2014/2015
Regnskap m/budsjett
Kontingent for neste år.
Valg av nytt styre (3 nye skal velges)
Eventuelt

Eventuelle saker som ønskes behandlet på årsmøte oversendes styret senest 4. mai

Med vennlig hilsen
Fredrik Steensen
for styret

