
 
ÅRSBERETNING  

FOR  
NORDBY SKOLEKORPS  

08.03.10 – 07.03.11 
 

1. Årsmøtet (08.03.10)  
Møtet ble avholdt på Nordby skole den 8. mars 2010 med 16 personer til stede.  
Bård Granerud åpnet møtet. Som møtedirigent ble valgt Bård Granerud og som 
møtesekretær Gitte Højlo Christensen. Som protokollunderskrivere ble valgt Hilde 
Rikheim og Lars Andreassen. Innkalling og dagsorden ble godkjent. Det samme ble 
regnskapet og årsmeldingen. Medlemskontingent for spillende medlemmer 
opprettholdes og skal for 2010 være i samsvar med (lik) elevsatsene for Kulturskolen i 
Ås (KiÅ). Medlemskontingenten for drillutøvere opprettholdes og skal for 2010 være kr. 
2.000,- (1.000 x 2) pr. medlem/år. Korpskontingent (uniformsavgift og andel NMF 
kontingent/forsikring/utstyrsleie) for alle utøvende medlemmer for 2010, ble endret og 
skal være kr. 500,- (250 x 2) pr. medlem/år. Alle vedtak var enstemmige.  
 
2. Valg  
Valgkomiteens innstilling ble presentert av møtedirigent, og enstemmig vedtatt. 
 
Hovedstyre:  Leder:  Bård A. Granerud   Ikke på valg (2011)  

Nestleder:  Bay Magnar Engebråten  Valgt ny (2012)  
Sekretær:  Gitte Højlo Christensen  Ikke på valg (2011)  
Kasserer:  Anne-Merete Nordmo  Gjenvalgt (2012)  
Styremedl.1: Tore Samuelsen   Valgt ny (2012)  
Styremedl.2:  Elise Avnskog   Ikke på valg (2011)  
Korpsleder:  Lise Værdal    Ikke på valg (2011)  

 
Driftskomitè:  Leder:  Tore Samuelsen   Valgt ny (2012)  

Rune Holmelid   Valgt ny (2012)  
Merete Laugerud Holsted Valgt ny (2012)  
Merethe Von Der Fehr  Ikke på valg (2011)  

 
Arrangementskomitè: Leder:  Elise Avnskog  Ikke på valg (2011)  

Bente Andreassen   Valgt ny (2012)  
Bernt Biberg    Ikke på valg (2011)  
Ann Hoel    Ikke på valg (2011)  
Kai Arne Midjås   Valgt ny (2012)  
 

 
Revisorer     Alf Olsen    Gjenvalgt (2011)  

Birte Midjås    Gjenvalgt (2011)  
 



 
 
Turkomitè:     Bay Magnar Engebråten   Valgt ny (2012)  

Harvinder Prashar    Valgt ny (2012)  
 

Valgkomitè:      Christine Santi   Gjenvalgt (2011) 
     Bay Magnar Engebråten  Valgt ny (2011) 

 
Oskar Sederholm og Marte Engebråten har vært tillitsvalgte i korpset frem til sommeren 
2010. Oskar Sederholm og Katrine Hoel ble valgt som nye tillitsvalgte av 
korpsmedlemmene fra og med høstsesongen 2010.  
  
Musikkutvalget har i perioden vært sammensatt som følger:  
Lise Værdal (Leder/korpsleder hovedkorps)  
Nina Alfei (foreldrekontakt drill)  
Hovedkorpsdirigent  
Aspirantdirigent  
Drillinstruktører  
Tillitsvalgte korpsmedlemmer  
 
 
3. Styremøter  
I årsmøteperioden er det avholdt 10 hovedstyremøter. I tillegg har styret hatt to 
telefonmøter. 
 
4. Aktiviteter i løpet av årsmøteperioden: 
 
4.1 Inntektsbringende aktiviteter:  
De største inntekstbringende aktivitetene fra foreldre/foresatte/medlemmer har vært 
relatert til:  
*  Kioskdrift på Breivoll 
*  Skinkelotteri 
*  17. mai (spilling og kakelotteri på Nordby, Sjøskogen og Solberg, samt kiosk på 
Nordby) 
*  Salg av julenek 
*  Dugnader på OBS (til redusksjon av egenandel på turer) 
*  Kakelotteri 15. januar 2011 
*  TusenFryd-stevnet 
*  Bidrag fra Filmkonserten 
* Nisseorkesteret hatt følgende spillinger på Vinterbro Senter:  
   5.12, 12.12, 19.12 og 22.12. 
 
I tillegg ar vi hatt følgende ”arbeidsfrie” innteker: 
*  Grasrotandelen 
*  Frifondsmidler 
*  Moms kompensasjon 
*  Bingo 



 
 
 
4.2 Opptredener 
 
*  Akershusmesterskap på Kjenn for juniorene. 14. mars 
*  Filmkonsert på Sjøskogen 20. mars 
*  Huskonserter 28. april og 20. oktober i regi av Kulturskolen. 
*  ØM i Drill på Eidsvoll 17.-18. april 
*  Rekrutteringskonserter 20. april 
*  Spilling for konfirmantene i Aud Max 24. april 
*  Marsjøvelsene våren -10 ble gjennomført 26. april, 3. mai og 10. mai 
*  Kulturskolen i Ås sitt jubileum 3. mai, for HK og drill 
*  Konsert BÅB 7. mai, Kulturskolens vårfestival 
*  Juniorer og aspiranter spilte for barnehagen på Kjærnes 11. mai 
*  Juniorene og aspirantene spilte for en jubilant på Kjærnes 20.mai 
*  Spilling for 7. klassene 17. juni og 21. juni. 
*  ”Kom i gang” seminar for alle medlemmer 28.-29. august på Slora. 
*  Spilling for konfirmantene i Nordby kirke 4. og 5. september. 
*  Tusenfryd-stevnet 12. september 
*  Hot´n Funky seminar 18.-19. september på Sjøskogen skole. 
*  Juniorseminar 16. oktober i Finstad skole sammen med Ski, Finstad, Hebekk  
    og  Drøbak. 
*  Seminar 5.-6. november i Drøbak sammen med korpsene nevnt i forrige punkt. 
*  RAVI konsert 7. november i Ski Rådhusteater med korpsene over og Ravi. 
*  Spilling på julemarked for Nordby skole 2. desember 
*  Adventskonsert i aulaen på Nordbytun 13. desember (BÅB deltok med egen avdeling) 
*  Spilling 24. desember under 1. og 2. gudstjeneste, Nordby kirke 
 
 

 Sosial kveld for alle medlemmer på Ski Bowling 10. desember. 

 RAVI-mimrekveld på Finstad skole 21. januar 
 
4.3 Kurser/eksterne samlinger 
 
* De tillitsvalgte (Oskar og Katrine) har vært med på egen samling i regi av NMF i Oslo 
* Bård har vært tilstede på 2 erfaringsutvekslingskvelder i regi av NMF Akershus i Ås. 
* Bård har deltatt på årsmøtet i Ås Kulturforum. 
* 9 medlemmer var med på sommerkurs i regi av NMF. 
* 10 medlemmer var med på Hot’n Funky kurs i Fredrikstad i vinterferien 2011. 
* Tamburmajorkurs for Synne Alfei 
* Bård har deltatt i flere møter i regi av Begeistringsetaten hvor vi har meldt oss inn. 
 
 
 
 
 



5.  Sommertur 
Sommerturen 2010 gikk til Grimstad og Kristiansand. Korpset reiste med buss fra 
Nordby skole onsdag den 20. juni og var tilbake fredag 22. juni. Vi bodde på Landvik  
skole i Grimstad som passet perfekt for oss både i forhold til overnatting, bespisning og 
sosiale aktiviteter. Korpset hadde opptredner i Grimstad sentrum samt i Dyreparken i 
Kristiansand. 
Reiseleder-team’et bestod av: Lise Værdal, Bård Granerud, Gitte Højlo Christensen, 
Elise Avnskog og Anne Merete Nordmo fra styret, samt Hilde Rikheim, Tove Ruste, 
Sissel Samuelsen, Bjørn Santi og Merete Laugerud Holsted. 
 
 
6. Undervisning - instruktører  
Alle musikanter som har krav på det, har hatt tilbud om individuell opplæring på sitt 
instrument med lærer fra Kulturskolen i Ås. Et par av klarinettelevene har valgt å ikke 
benytte seg av dette tilbudet. 4 av medlemmene i hovedkorpset har benyttet seg av 
tilbudet om deltagelse i Big Ås Band frem til sommeren -10. Fra høsten -10, var 3 
medlemmer med.  
 
 
7. Dirigenter/drill - instruktører  
Vår hovedkorpsdirigent, Anette Torskangerpoll, har hatt permisjon fra august 2010 og 
Andreas Karlsen fra Forsvarets Stabsmusikkorps, har vært vikar for henne.  
Helene Selle har vært dirigent for juniorene og aspirantene fra høstsesongen 2010.  
 
Karoline Daae Tomter og Birgitte-Victoria Ruste sa opp sitt engasjement som 
drillinstruktører etter avsluttet vårsemester 2010. Som ny instruktør ble Karoline Borge 
engasjert. I forbindelse med Ravi-prosjeket ble også Nina Isaksen benyttet som felles 
instruktør for de korpsene som hadde drill.  
 
 
8. Medlemstall  
 

Utviklingen av medlemstallene for de 3 siste årene ser slik ut per 1.1.2011: 

Medlemstall 2011 2010 2009 

Drill senior 2 1 2 

Drill junior 3 2 2 

Drill aspiranter 7 5 2 

Aspiranter musikk 10 7 8 

Juniorer musikk 8 15 17 

Hovedkorps 31 28 33 

TOTALT 61 58 66 

 
 
 
 



Rekrutteringstiltak 2010: 
Vi har som en klar ambisjon å øke medlemstallet i korpset.  
Vinteren/våren 2010 arrangerte vi en musikalsk aktivitet i SFO-tiden på alle 3 skolene. 
Vår hovedkorpsdirigent, Anette, var ansvarlig for aktiviteten som samlet ca 30 barn over 
4 uker.  
 
20. april hadde vi en rekrutteringskonsert på alle 3 skolene hvor stort sett alle elever i 2.-
4. klasse kom. Alle fikk utdelt en brosjyre om korpset og vi noterte ned navn og 
telefonnummer på foreldrene slik at vi kunne ringe de opp i etterkant. I alt fikk vi notert 
ca 70 navn. Selv om mange barn var interesserte i korpset, så er det fortsatt mange 
foreldre negative til at barna fritt kan velge fritidsaktivitet.  
Vi endte opp med å få innmelding fra 11 drillaspiranter samt 15 musikkaspiranter, noe 
som er langt bedre enn på mange år. Desverre har noen av disse falt fra i løpet av det 
første halve året.  
   
 
 
9.  Korpsets informasjonsarbeid  
 
9.1 Internt 
Vi har i 2010 fortsatt å benytte e-post og www.nordbyskolekorps.no som primær 
informasjons- og kommunikasjonsmetode for intern informasjon. Dette fungerer godt. 
Vår nettside har ca. 70 treff av unike brukere daglig, noe som er en oppgang på 10 fra 
2009. I løpet av det siste året har vi lagt ut ca 150 nyhetssaker på vår nettside. 
 
9.2 Eksternt 
Vi har også det siste året fått mye positiv omtale i lokalpressen. Vi opplever spesielt at 
Østlandets Blad tar oss og korpsbevegelsen på alvor og stiller opp når vi har noe å 
fortelle.  
Følgende aktiviter har resultert i mediaomtale i 2010 og så langt i 2011: 
- Filmkonsert på Sjøskogen skole (ØB) 
- TusenFryd-stevnet (ØB og Ås Avis) 
- Ravi-konserten (ØB) 
- Nisseorkesteret (ØB) 
- Generell omtale av oss over 2 sider 1. feb. 2011(ØB) 
 
I og med at TusenFryd-stevnet ser ut til å bli godt innarbeidet med et betydelig antall 
gjestende korps, har vi valgt å investere i en egen nettside for stevnet: www.tusenfryd-
stevnet.no Denne nye nettsiden vil bedre markedsføre stevnet samt forenkle 
administrasjonsarbeidet vårt.  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nordbyskolekorps.no/
http://www.tusenfryd-stevnet.no/
http://www.tusenfryd-stevnet.no/


10.  Sluttord 
 
2010 har vært et år med et høyt aktivitetsnivå. Det absolutte høydepunktet må ha vært 
høstkonserten i Ski Rådhusteater. Her vi opptrådde vi for en helt fullsatt sal sammen 
med kopsene fra Ski, Hebekk, Finstad og Drøbak. Det var et spennende høstprosjekt 
med en del utfordrigner, men med et fantastisk sluttresultat. Dette skyldes ikke minst et 
godt valg av Ravi som gjesteartsist og med Rune Sundbø som musikalsk koordinator.  
 
Videre så må vi si oss meget godt fornøyd med at hele 48 korps fra hele 
østlandsområdet ville komme til vårt stevne på TusenFryd. Dette stevnet ser nå ut til å 
ha etablert seg som en fin møteplass for korpsmedlemmer i en utradisjonell ramme. 
Stevnet ser også ut til å bli en bra inntektskilde for oss fremover.  
 
I forkant av TusenFryd-stevnet gikk vi til innkjøp av nye svarte vindjakker med NSK logo 
til alle medlemmer. Denne er tenkt brukt spesielt vår/høst og når det er dårlig vær. 
Jakken er en del av uniformsprogrammet og eies av korpset.  
 
Selv om korpset har en god økonomi, så er styret opptatt av å kunne balansere inntekter 
og kostnader hvert driftsår. Etter at vi i 2010 mistet en betydelig bingoinntekt, må vi se 
på andre muligheter for kompensere for dette bortfallet av inntekt.  
 
Styrets viktigste oppgave fremover blir fortsatt å sikre at eksisterende medlemmer trives 
og blir med så lenge de kan, samt fylle på med en god mengde aspiranter hvert år. Selv 
om vi har mistet en del medlemmer i 2010, så ser vi det som veldig postivit at vi klarte å 
få til en meget positiv veskt i nye medlemmer samt at så mange av våre eldre 
medlemmer har deltatt på kurs i regi av NMF. Det siste har vi sett som så positivt for at 
medlemmer skal trives og videreutvikles, at vi har subsidert et betydelig beløp for hver 
deltager.  
 
 
Styret i Nordby skolekorps ønsker å takke alle medlemmer (musikanter/ aspi-
ranter/drillere/drillaspiranter/duskbærere/tamburmajor/fanebærer) og foreldre/ foresatte 
for et givende og fruktbart samarbeide i årsmøteperioden. I tillegg rettes en takk til alle 
våre trofaste støttemedlemmer og alle andre som på en eller annen måte har bidratt 
positivt til korpsets aktiviteter.   
 
Styret ber fortsatt om at foreldre/foresatte vil stille opp og være med å opprettholde 
korpsets økonomi på de aktiviteter som eventuelt vil komme.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Foruten å gi en stor takk til de valgte komiteemedlemmer nevnt ovenfor, vil styret rette 
en spesiell takk til: 

 Dirigentene: Anette og Sarah frem til sommerferien og Andreas og Helene Selle 
deretter 

 Drillinstruktørene: Karoline Daae Tomter og Birgitte-Victoria Ruste frem til 
sommerferien og deretter Karoline Borge. 

 Ledelsen og lærerne ved Kulturskolen i Ås. 

 Steen Strøm Vinterbro Handelspark 

 TusenFryd v/ Marie Louise Strømberg 

 Trond Nilsen (dirigent i Big Ås Band) 

 Breivoll Gård – Den Kristne Menighet (oppbevaring kiosk) 

 Lars og Nina Juul (oppbevaring av julenek) 

 Øivind Tveitan og Lars Andreassen (kioskansvarlige) 

 Daniel Lien Granerud for filmopptakk og redigering til konserter 

 Peter Sederholm (fotagrafering ved diverse arrangementer). 

 Æresmedlemmene Steinar Støttum, June Løkken, Bente Johannessen og Alf 
Olsen. 

 Drillkontaktene Nina og Wenche  

 Web-designer Håkå Furuseth 
 
 
 

Nordby den 15. februar 2011 
 
Bård A. Granerud, leder (sign.) 
Bay Magnar Engebråten , nestleder (sign.) 
Gitte Højlo Christensen, sekretær (sign.)  
Anne-Merete Nordmo, kasserer (sign.)  
Tore Samuelsen, styremedlem (sign.)  
Lise Værdal, styremedlem (sign.) 
Elise Avnskog, styremedlem (sign.) 


