Referat fra arsmøtet 2015

Øvingslokaler i Nybergsund.
Før årsmøtet startet gikk vi gjennom og så på de nye øvingslokalene i
Nybergsund
Korpsene har fått tillatelse til å benytte rommet i kjelleren under barnehagen nå som skolen skal bli
hovedbase for de hjemmebaserte tjenestene i Trysil. Lokalet fremstår som betraktelig mindre enn
det lokale som tidligere ble disponert. Det er lavt under taket og mangler tilstrekkelig med
utluftingsmuligheter og derfor liten mulighet for god ventilasjon. Veggene var kledd med panel, det
ser ut til å være hulrom bak panelveggene. Taket ser ut til å være senket og til senkningen var det
benyttet sponplater, som var malt hvite. Lyset i taket ser greit ut, men ikke like godt som i tidligere
lokaler. Færre lyspunkter med større avstand mellom. Vi fant ut at høyden under taket er omtrent
250 cm, mens den i naborommet var omtrent 10 cm høyere.

Hva skal man gjøre?
John Ludvig vet at det i flere av rommene i tidligere skolen er det støyreduserende plater i taket, noe
vi mente kunne gi bedre lyd og gjøre øvingslokalene bedre. Likeså er det ønskelig å få fjernet hyllene i
vestveggen slik at selv rommet ble litt større. Dette er trehyller som hviler på stålrør. Skapet som står
til nordveggen burde også fjernes. Det er også ønskelig å få hengt opp noe litt tykt stoff på veggene
som kan dempe romklangen.
Ut i fra sikkerhetsmessige sider bør det gjøres noe slik at man får en alternativ rømningsvei om det
skulle bli nødvendig. Man burde også se på mulighetene for en bedre utlufting, ventilasjon da
rommet slik det fremstår fort vi få dårlig inneklima. Dette bør tas opp med kommunen. Ellers så blir
det å anbefale hørselvern (ørepropper) når det skal øves i lokalet.
Det inviteres til dugnad når vi vet mer.

Selve årsmøtet ble satt kl. 21.00
Følgende var til stede:
Leder

Eirik Skogli

Kasserer

Marit P Busk

Styremedlem

Inger Jorun Slåttsveen

Styremedlem

Nina Haug

Sekretær

Fredrik Winter – Hjelm Steensen

Dirigent

John Ludvig Skarpmo
Anne Mette Busk
Jon Anders Busk
Linda Larsen

2014/15 – 01: Godkjenning av innkalling til årsmøtet.
Innkallingen ble godkjent og møtet ble satt.

2014/15-02

Valg av møteleder og referent:
Sekretæren ble valgt til begge oppgaver

2014/15-03

Godkjenning av årsmelding
Årsmeldingen ble godkjent med to anmerkninger. 1) Årsmeldinga er for 2014-2015
og 2) korpsene kommer tilbake fra Krakow 26. og ikke 27. juni som det stod i
Årsmeldingen for 2015

2014/15-04

Regnskap
Regnskapet ble gjennomgått og godkjent etter revisors anbefaling.

2014/15-05

Budsjett
Budsjettet ble godkjent, det eneste det ble stilt spørsmål om var
vedlikeholdsutgiftene på korpsets instrumenter. Dette vil vi komme tilbake til

2014/15-06

Kontingent
Kontingenten ble hold uforandret:
Kr. 600 for et medlem
Kr. 900 for to medlemmer
Kr. 1 200 for tre medlemmer eller flere.

2014/15-07

Valg
Hele det sittende styre fortsetter og ser dermed slik ut:
Leder
Eirik Skogli
1 år
Kasserer
Marit P Busk
2 år
Styremedlem
Inger Jorun Slåttsveen
2 år
Styremedlem
Nina Haug
1 år
Sekretær
Fredrik W. – H. Steensen
1 år
Dirigent
John Ludvig Skarpmo
Så lenge han vil og har lyst

Eventuelt:
Det dukket opp noen saker under eventuelt, som det var greit å ta på årsmøtet:
2015-01:

To fra korpset er invitert til Lørdalens Musikklags 130 års jubileum den 30. mai, og
sekretæren m/ kone møter på vegne av styret.

2015-02:

Nina Haug snakker med sin far om hvordan han fikk løs fastlåste «rør» på
instrumentene, dette for å spare penger på vedlikehold

2015-03:

Vi ber Øyvind Storbæk fortsette å sende ut informasjon om spilling og øving til begge
korpsenes medlemmer slik han har gjort til nå. Vi takker ham for den flotte jobben
han gjør.

2015-04:

Nybergsund Jente og Guttekorps sponser voksne (ikke studerende) musikanter i
forbindelse med sommerens tur til Krakow med kroner 3 000. Vi vedtok også å
sponse reiseleder Knut Inge Busk med det samme beløp.

2015-05:

Arbeid med det nye øvingsrommet, se over.

2015-06:

Vi ønsker å forbedre korpsets allerede solide økonomi og ønsker derfor å avholde et
St. Hans/forsommer lotteri. Gevinster er sommermat/sommerting. Trekning rett før
korpset reiser til Krakow. Vi ber alle bidra med gevinster til lotteriet.

Nybergsund 6. mai 2015

For styret
Fredrik Steensen, sekretær.

