
 
ÅRSBERETNING 

FOR 
NORDBY SKOLEKORPS 

02.03.09 – 08.03.10 
 
 
1. Årsmøtet (02.03.09) 
 
Møtet ble avholdt på Nordby skole den 2. mars 2009 med 26 personer til stede. Alf Olsen åpnet 
møtet. Som møteleder ble valgt Kjell Owrehagen og som møtesekretær Monica Sederholm. Som 
protokollunderskrivere ble valgt Ann Hoel og Tore Samuelsen. Innkalling og dagsorden ble 
godkjent. Det samme ble regnskapet og årsmeldingen. Medlemskontingent for spillende 
medlemmer opprettholdes og skal for 2009 være i samsvar med (lik) elevsatsene for Kulturskolen 
i Ås (KiÅ).  Medlemskontingenten for drillutøvere opprettholdes og skal for 2009 være kr. 
2.000,- (1.000 x 2) pr. medlem/år. Korpskontingent (uniformsavgift og andel NMF 
kontingent/forsikring/utstyrsleie) for alle utøvende medlemmer for 2009, ble endret og skal være 
kr. 500,- (250 x 2) pr. medlem/år. Fremlagte forslag til vedtektsendringer ble også vedtatt. Alle 
vedtak var enstemmige. 
 
 
2.  Valg 
 
Valgkomiteen ved Monica Lindblom Ramsøy presenterte valgkomiteens innstilling.  
Da valgkomiteens innstilling ikke hadde alle poster på plass, tok årsmøtet en pause, og etter 
denne forelå det kandidater til alle poster i hovedstyret. Valgkomiteens og det justerte forslaget 
ble fremlagt for årsmøtet og enstemmig vedtatt.  
 
Hovedstyre:  Leder:  Bård A. Granerud  Valgt ny (2011) 

   Nestleder: Bay Magnar Engebråten Valgt ny (2010) 
   Sekretær: Monica Lindblom Ramsøy  Valgt ny (2011) 
   Kasserer: Anne-Merete Nordmo  Ikke på valg (2010) 
   Styremedl.1: Erik Lien   Valgt ny (2010) 
   Styremedl.2: Elise Avnskog    Gjenvalgt (2011) 
   Korpsleder: Lise Værdal   Valgt ny (2011) 

 
Driftskomitè:  Leder:  Erik Lien   Valgt ny (2010) 
     Bernt Biberg    Valgt ny  (2011)  

     Hilde Rikheim   Ikke på valg (2010) 
            Merethe Von Der Fehr Gjenvalgt (2011) 
     Armand van Jole  Gjenvalgt (2011) 
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Arrangementskomitè: Leder: Hugo Olsen   Ikke på valg (2010) 
     Bente Andreassen  Valgt ny (2010) 
     Laila P. Nordsveen  Valgt ny (2010) 
     Ann Hoel   Gjenvalgt  (2011) 
     Elise Avnskog   Gjenvalgt (2011) 
 
Økonomikomitè: Leder:  Anne-Merete Nordmo Ikke på valg (2010) 
 
PR/info. komitè: Leder:  Bay Magnar Engebråten Valgt ny (2010) 
     Monica Lindblom Ramsøy Valgt ny (2011) 
 
Musikkutvalg: Leder:  Lise Værdal   Valgt ny (2011) 
 
Revisorer    Alf Olsen   Valgt ny (2010) 
     Birte Midjås   Valgt ny (2010) 
 
Repr. til NMF Akershus:  Bård A. Granerud  Valgt ny (2011) 
 
Repr. til A/L Liahøi:   Utnevnes av styret 
 
Turkomitè:    Bay Magnar Engebråten Ny funksjon (2011) 
     Vanessa Aromin  Valgt ny (2010) 
 
Valgkomitè:  Leder:  June Løkken   Ny funksjon (2010) 
     Christine Santi   Valgt ny (2010) 
     Bente Johannessen             Ny funksjon (2010) 
 
Tina-Renate Ruste og Mads Løkken Paulsen har vært tillitsvalgte i korpset frem til sommeren 
2009. Oskar Sederholm og Marte Engebråten ble valgt som nye tillitsvalgte fra og med 
høstsesongen 2009. 
Monica Ramsøy flyttet fra kommunen i september, og Gitte Højlo Christensen tok over som 
sekretær fra 16. september.  
Bernt Biberg ble våren 2009 overført fra Driftskomiteen til Arrangementskomiteen.  
 
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.  
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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 
* Kakelotteri 17.oktober på Vinterbro Senter  
* Jubileumsstevnet på TusenFryd 
* Nisseorkesteret  
* Bidrag fra Vårkonserten 
* Bidrag fra Jubileumskonserten 
 
I tillegg har vi hatt følgende ”arbeidsfrie” inntekter:  
* Bingo 
* Grasrotandelen 
* Frifondsmidler 
* Støtte fra NMFs instrumentfond 
I tillegg fikk vi støtte fra ulike bedrifter i forbindelse med Jubileumskonserten. Vi fikk også en 
gave fra Ås kommune v/formannskapet. 
  
4.2 Opptredener 
* Seminar aspiranter og Junior 1 28. mars. 
* Østlandsmesterskapet i Drill  
* Vårkonsert på Liahøi 29. mars 
* Spilleoppdrag for TVNorge. (Valens Frokost-Tv) 
* Huskonsert 20. april i regi av Kulturskolen. 
* Marsjøvelsene våren -09 ble utført 11. mai på Solberg. * Spilling for konfirmanter i Aud Max 
25. april. Ingen konfirmanter fra NSK i år. (betalt oppdrag)  
* Spilling 17. mai ved deltagelse i barnetogene på Solberg, Sjøskogen og Nordby. Konsert under 
fellesarrangementet på Nordby. Deltagelse i Borgertoget i Ås i anledning 50-års jubileet. 
* Stevne i Drøbak 7. juni. 
* Spilling 18. juni under skoleavslutning for 7. klasse på Sjøskogen skole, Solberg skole og 
    Nordby skole. 
* ”Kom i gang seminar” for alle medlemmer 22. august på Nordby med sosial samling på 
Breivoll om kvelden. 
* Spilling for konfirmantene i Nordby kirke den 6. september. 
* Jubileumsstevne på TusenFryd 13. september.  
* Helgeseminar for HK, Drill og Juniorer 10.-11. oktober. 
* Konsert for Juniorene sammen med Ås juniorer 31. oktober i Kroer. 
* Jubileumskonsert Ski Rådhusteater 1. november. 
* Huskonsert 4. november i regi av Kulturskolen. 
* Huskonsert 23. november på Nordby skole.  
* Adventskonsert i Ås kirke med Ås JoG 1. desember. 
* BÅB konsert 18. desember.  
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* Spilling 24. desember under 1. og 2 julegudstjeneste, Nordby kirke 
 
I tillegg har nisseorkesteret hatt følgende spillinger på Vinterbro Senter: 
* 6., 13., 17., 20. og 23. desember   
 
* Storkorpsseminar på Nesodden 23.-24. januar for HK. 
* Seminar for Juniorer sammen med Ås 23.-24. januar. 
* Sosial kveld for alle medlemmer på Ski Bowling 23. januar. 
 
4.3 Kurser/eksterne samlinger 
- De tillitsvalgte (Marte og Oskar), var med på egen samling i regi av NMF Viken i Sarpsborg.  
- Bård var med på en erfaringsutvekslingskveld i regi av NMF Akershus i Ås. 
- Bay Magnar representerte korpset i forbindelse med etableringen av Ås kulturforum 
- Oskar og Katrine Hoel var med på Ungdomskonferansen på Hell i januar -10. Bård var med på 
lederkonferanse samme sted. 
- Tore Samuelsen deltok på Materialforvalterkurs i januar -10. 
- 9 medlemmer av hovedkorpset samt 1 fra drillen deltok på Hot´n Funky seminar i regi NMF i 
Stavanger i vinterferien -10.  
 
 
5.  Jubileumsaktiviteter 
 
I forbindelse med at vi i 2009 feiret 50 års jubileum, valgte vi å legge opp til flere arrangementer 
for å markere dette: 
 
5.1 Borgertoget 
Det ble bestemt at vi for første gang skulle delta i Borgertoget i Ås. Vi hadde også invitert 
veteraner/foreldre til å være med. Det var ikke ”obligatorisk” for dagens medlemmer å være med, 
men ca 2/3 av disse var med i tillegg til ca 15 veteraner/foreldre. Vi stilte i vanlige 17. mai klær.  
I tillegg til fane hadde vi lagd et eget banner for å markere jubileet. 
 
5.2 Sommertur 
Jubileumsturen gikk til området ved Gardasjøen i Italia. Vi bodde 1 uke på campingplassen San 
Benedetto i Peschiera.  
Turen ble bestemt 2 år i forkant etter en avstemning hvor USA fikk 1/3 av stemmene mens Italia 
fikk 2/3. Det var veldig positivt at vi så lang tid i forveien foretok et valg. Dette medførte at vi 
blant annet kunne reise på befaring til stedet samt legge opp til flere dugnader hvor inntektene 
gikk til den enkelte for å redusere egenandelen. Ved budsjettvedtaket på forrige styremøte ble det 
bestemt å bruke en betydelig del av korpsets finansielle reserve til denne turen.  
Totalt var hele 118 personer med på turen. (HK inkl dirigent: 36, drill: 6, juniorer/aspiranter: 11, 
veteraner: 4, reiseledere: 16, turister: 45). I og med at vi var så mange, ble vi fordelt på 2 
flygninger. Flesteparten fløy med SAS via København mens resten fløy med KLM via 
Amsterdam.  
Det ble en meget vellykket tur med en god blanding av opptredener og fritid.  
Vi spilte/drillet under en festival i småbyen i Garda sammen med 4 andre korps fra Norge og vi 
gjorde det samme i storbyen Verona. I tillegg spilte/drillet vi under et pool-party på San 
Benedetto.  
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Vi bodde i flotte bungalower med plass fra 2 til 5 personer i hver. Våre bungalower var lokalisert 
i samme området, noe som gjorde at vi kunne ha felles lunsjer og sosiale samlinger på kveldene 
med svingende korpsmusikk.  
Det at vi hadde utvidet turen til 1 uke i stedet for en tradisjonell 5-6 dagers tur, gjorde at den  
ble en god kombinasjon av korpstur og sydenferie. Noen familier valgte å utvide turen for å ha 
privat ferie i Italia. 
Vår samarbeidspartner i forbindelse med jubileumsturen, var Sabra Musikkreiser. Stort sett var vi 
godt fornøyde med jobben de utførte. 
Vi hadde til turen lagd en ny hvit pique-skjorte med jubileumslogo. 
 
5.3 Jubileumsstevne på TusenFryd 
Vi inviterte alle skolekorps i Akershus til et Jubileumsstevne på TusenFryd 13. september. I alt 
25 korps med 900 medlemmer og ca 300 foreldre/søsken deltok. Været var flott og satte en god 
ramme rundt et stevne som fikk gode tilbakemeldinger og ga oss et akseptabelt overskudd. Vi 
hadde et meget godt samarbeid med TusenFryd i forkant og under stevnet. 
 
5.4 Jubileumsfest 
Det ble arrangert en egen Jubileumsfest 31/10 på Nordby skole for 135 gjester. Vi hadde invitert 
alle tidligere ledere og dirigenter. Det var veldig hyggelig at Karin Solberg fra det første styret 
var til stede.  
Festkomiteen, med June Løkken, Bente Johannessen, Birte Midjås og Ingrid Skogseth, hadde 
lagd en veldig god ramme rundt festen med koldtbord hvor alle dagens foreldre bidro med noe til 
serveringen.  
I forbindelse med Jubileumsfesten ble det utnevnt 3 nye æresmedlemmer i Nordby skolekorps. 
Alf Olsen, Bente Johannessen og June Løkken fikk overrakt en egen medalje for lang og tro 
tjeneste som langt overgår det man kan forvente av tillitsvalgte. Korpsets første æresmedlem, 
Steinar Støttum, fikk også utdelt medalje. Steinar viste på festen en flott video han hadde lagd i 
forbindelse med Italia-turen. 
 
Et eget Jubileumshefte ble presentert og delt ut. Alf Olsen hadde oppdatert 40 års heftet med 
informasjon om de 10 siste årene. En pdf utgave av heftet ligger på vår hjemmeside og 
inneholder en detaljert beskrivelse av korpsets aktiviteter gjennom 50 år. 
 
En gruppe veteraner under ledelse av Bjørn Helge Kjærnes spilte på festen.  
Hege Posaas Nilsen sang, samt at et nyetablert foreldrekorps hadde sin første opptreden.  
 
Hugo Olsen ledet festen. 
 
5.5 Jubileumskonsert 
Søndag 1/11 arrangerte vi Jubileumskonsert i Ski Rådhusteater. Alle korpsets medlemmer deltok 
på konserten i tillegg til en gruppe veteraner. Vi hadde invitert Rein Alexander til å være 
gjesteartist med oss. Han løftet konserten til de store høyder slik at arrangementet nok gikk over i 
historien som en av de største begivenheter i korpsets historie.  
Rein var med på 2 øvelser på forhånd og var veldig hyggelig å samarbeide med.  
Konferansierer på konserten var Terje Posaas Nilsen og Marte Engebråten. 
Med kiosksalg og lotteri samt billettsalg (ca 200), gikk konserten med overskudd. 
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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.  
7 av medlemmene i hovedkorpset har benyttet seg av tilbudet om deltagelse i Big Ås Band frem 
til sommeren -09. Fra høsten -09, var 4 medlemmer med. 
 
 
7.  Dirigenter/drill - instruktører 
 
Anette Torskangerpoll har vært dirigent for hovedkorpset i hele perioden, med unntak av 6 uker 
barselpermisjon i august og september. Idar Torskangerpoll var da vikar. Sarah Wennersberg har 
vært dirigent for juniorene. 
 
For de yngste drillerne har drillinstruksjonen vært utført av Birgitte-Victoria Ruste og Karoline 
Daae Tomter. De slutter til sommeren, og det jobbes nå med å finne en ny løsning.   
 
 
8. Medlemstall    
Utviklingen av medlemstallene for de 3 siste årene ser slik ut per 1.1

      
.2010: 

008    Medlemstall   2010   2009   2
* Trommetropp   0   0    4   
* Drilltropp senior  1   2    5   
* Drilltropp junior  2   3   4   
* Drilltropp aspiranter  5   2   3 
* Inntak 05                                           4 
* Junior II (ASP 06)            10   8    16   
* Junior I (ASP 07)   5   9   13 
* Nye aspiranter    7   8       
* Hovedkorps              28   33   31    
I alt              58   66   80    
Medl m e gsoppgave a a risti  em er m d tilleg r: T mburm jor: K na      Duskebærere: Marcus og Marte V.

i har siden nyttår fått 1 ny aspirant. 

 22.04.09 ble det gjennomført rekrutteringskonsert + drill, samt åpent hus for potensielle 

3 uker i SFO-tiden 
 

vinteren 2010.  

 
V
 
*
medlemmer 27/4. Resultatet var kun 7 nye aspiranter, via KIÅ og 5 på drill.   
*Som et nytt rekrutteringstiltak ble det våren -09 gjennomført ”Vårblås” over 
på Sjøskogen og Nordby skoler i regi av Anette og Bente Lien Granerud. Kurset på Solberg måtte
avlyses grunnet ingen påmeldte. Positive erfaringer med kursene som blir gjennomført på nytt 
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9.  Korpsets informasjonsarbeid  

i har i 2009 fortsatt å benytte e-post og www.nordbyskolekorps.no

 
9.1 Internt 
V  som primær informasjons- 

kasjonsmetode for intern informasjon. Vi opplever at dette fungerer godt. Vår 

 

forbindelse med jubileumsåret valgte vi å sette ekstra fokus på ekstern kommunikasjon. Vi 
egen brosjyre om korpsets aktiviteter som ble delt ut til alle hustander i Nordby. I 

ne i 

leoppdrag, kakelotteri etc. 

rtasjer i Østlandets Blad og Ås Avis: 
Forhåndsreportasje om ORPS-filmen (Drillen var med i filmen) - ØB 

je) – ØB 

kost Tv – ØB 
 

produsert) – ØB 

rukt av eksterne og det er derfor 
iktig at vi oppdaterer den jevnlig med tanke på at potensielle medlemmer, foreldre, 

og kommuni
nettside har ca 60 treff av unike brukere daglig, noe som må oppfattes som meget bra. Allikevel 
vet vi at mange av våre medlemmer ikke er så ofte inne på vår nettside som vi kunne ønske.
 
9.2 Eksternt 
I 
produserte en 
tillegg lagde vi en ny rekrutteringsbrosjyre som ble delt ut til alle i målgruppen på barneskole
bygda.  
Vi har også produsert 2 ”roll ups” (Rekruttering og Grasrotandel). Disse har vi brukt i forbindelse 
med spil
 
Vi har i 2009 hatt mange flotte repo
- 
- I forkant av 17. mai (endring av togruter i Nordby) - ØB 
- Jubileumsturen (egenprodusert) - ØB 
- Åpning av nytt semester ved Kulturskolen – Ås Avis 
- TusenFryd-stevnet – ØB og Ås Avis 
- Jubileumsdagen – Ås Avis 
- Jubileumskonserten (forhåndsreportas
- Jubileumskonserten – ØB 
- Jubileumskonserten (egenprodusert) – Ås Avis 
- Vår deltagelse i Valens Fro
- Intervju med leder (utdeling av Juleglede) - ØB 
- Nisseorkesteret på Vinterbro Senter (egen
 
Vi har også fått tilbakemelding om at vår nettside også blir b
v
samarbeidspartnere, andre korps og myndigheter leser den.   
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10.  Sluttord 

y skolekorps ønsker på denne måten å takke alle medlemmer (musikanter/ 
spiranter/drillere/duskebærere/tamburmajor/fanebærer) og foreldre/ foresatte for et givende og 

ar vi hittil gjennomført en dugnad på OBS Vinterbro, som er øremerket det enkelte 

vt 
re i 2010. Hvis ikke korpset får 

 og viste seg som et stevne 
om var mulig å gjennomføre for oss uten altfor stor arbeidsbelastning på  foreldregruppen. 

-

 også valgt å satse på en høstkonsert i Ski Rådhusteater med en nasjonal kjent artist.  
s Jente- og Guttekorps blir med på arrangørsiden.  

p og være med å opprettholde korpsets 
konomi på de aktiviteter som eventuelt vil komme. Vi ønsker å presisere at alle inntekter som 

 

oss alle, er å sørge for at de som i dag er med i 
orpset fortsetter så lenge de har mulighet for, samt at vi får en vesentlig større nyrekruttering av 

         
iell takk til: 

ll  
Tomter 

rk v/Peder Halgunset (spilleoppdrag) 

oppbevaring kiosk) 
) 

 
Styret i Nordb
a
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. 
 
Ved årsmøtet 2010 har vi allerede tilbakelagt 2 måneder av det nye året.  Av inntektsbringende 
aktiviteter h
deltakende medlem for sommerens tur til Sørlandet.  
På foreldremøtet i januar presenterte styret et forslag på tur til Barcelona i 2011. Dette ble positi
mottatt, og styret vil presentere et konkret forslag sene
ekstraordinære inntekter i 2010, ved for eksempel en meget god kiosksesong eller flere dugnader, 
kan det ikke påregnes at korpset bidrar med subsidiering av turen.  
 
TusenFryd-stevnet ble oppfattet som meget positivt blant deltagerne
s
Stevnet ga oss også et bra økonomisk bidrag. Vi har valgt å invitere til et nytt stevne på 
TusenFryd i 2010. Denne gang har vi invitert 253 korps tilhørende NMF Viken til stevnet 11
12/9. 
 
Vi har
Å
 
Styret ber fortsatt om at foreldre/foresatte vil stille op
ø
genereres i sin helhet blir pløyd tilbake i korpset og dets aktiviteter.   
 
Korpset har fortsatt et godt samarbeide med ledelsen og instrumentallærerne ved Kulturskolen i

s. Vi har jevnlig dialog med Kulturskolen og ser etter områder hvor Kulturskolen, Ås Jente- og Å
Guttekorps og vi kan samarbeide enda tettere.  
 
Den største utfordringen fremover for styret og 
k
aspiranter. 
 
  

tyret vil rette en spesS
* Dirigentene: Anette Torskangerpoll og Sarah Wennersberg. 
* Vikardirigent: Idar Torskangerpo
* Drillinstruktørene: Birgitte-Victoria Ruste og Karoline Daae 
* Steen & Strøm Vinterbro Handelspa
* TusenFryd v/Marie Louise Strømberg  
* Trond Nilsen (Dirigenten i Big Ås Band) 
* Breivoll Gård – Den Kristne Menighet (
* Lars og Nina Juul (oppbevaring av julenek
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ed diverse arrangementer). 
eth (Jubileumsfesten) 

ohannessen og Alf Olsen som alle 

ordby, den 15. februar 2010 

 
r   (sign.) 

.) 
.) 

* Øivind Tveitan (kioskansvarlig) 
* Peter Sederholm (fotografering v
* Birte Midjås, June Løkken, Bente Johannessen, Ingrid Skogs
* Alf Olsen (Beretningen i forbindelse med 50 års jubileet) 
* Æresmedlemmene: Steinar Støttum, June Løkken, Bente J
har tatt på seg oppgaver for korpset i 2009.  
 
N
 

ård A. Granerud, leder   (sign.)B
Bay Magnar Engebråten , nestlede
Gitte Højlo Christensen, sekretær   (sign.) 
Anne-Merete Nordmo, kasserer   (sign.) 
Erik Lien, styremedlem   (sign.) 
Lise Værdal, styremedlem   (sign
Elise Avnskog,  styremedlem   (sign
 


	FOR
	Nordby, den 15. februar 2010

