Januar 2011
Hei!
Det nye året er godt i gang, og her kommer den første utgaven av LilleJan 2011.
Det som skal skje i vårsemesteret er nå stort sett på plass. Her kommer en liten oppsummering
av korpsets aktiviteter frem mot sommeren, og jeg ber dere notere noen endringer:
Årsfesten
Lørdag den12. februar er det årsfest. Vi har denne gangen leid Arbeidertunet (ved siden av
Folkets hus); vi mener at det blir koseligere og mer tilpasset vår gruppe. Opplegget blir ellers
som tidligere. På årsfesten pleier vi også å dele ut ”Den Sorte Pinne” hvis styret finner en
passende kandidat. Kriterier for å få denne er at man sprer glede rundt seg, er positiv til
korpsets oppgaver, spillejobber, øvelser og lignende, samt jobber for at korpset skal utvikle
seg; ikke bare musikalsk. Thomas, Marit og Birte har fått ”Den Sorte Pinne” tidligere. Nå ber
styret medlemmene om å komme med forslag til kandidater.(Det er imidlertid ikke gitt at den
blir delt ut hvert år).
Vårseminaret
NB: Vårseminaret er flyttet til helgen 12.-13. mars; altså helgen før konserten med Kampen
Veteran mandag den 14. mars. Det er litt tidligere enn det bruker å være, men vi fant det mest
hensiktsmessig i år. Vårseminaret blir på Lilleaker skole med gruppelærere og lørdagen på
Kaktus; samme opplegg som de to siste årene.
14. mars: Samkorpskonsert med Kampen Veteran
Mandag den 14. mars blir det konsert i Ridehuset på Akershus festning sammen med Kampen
Veteran og et annet korps. Vi har leiet hallen fra kl 16.00 til kl 20.00, og konserten vil
begynne kl 18.30 (ser det ut til i skrivende stund). Hvert korps skal spille i ca 30 minutter, og
alle oppmuntres til å ta med seg venner og familie som publikum. Mer informasjon kommer
etter hvert.
20. mars: Mulig konsert
Det kan også bli en konsert med skolekorpset til Hans søndag den 20. mars, men dette er ennå
litt usikkert.

Årsmøtet
NB: Årsmøtet er også flyttet fra 7. mars til 21. mars; dette fordi samkorpskonserten med
Kampen Veteran er lagt til den 14. mars. Vi trenger øvelsene forut for denne. Jeg vil her
nevne at det står i statuttene for LJ pkt 4.2 e: ”Medlemmer må fremme saker til behandling på
årsmøtet gjennom musikkorpsets styre. Slike saker må være styret i hende senest 4 uker før
årsmøtet avholdes. Styret plikter å legge saker som kommer inn i rett tid frem på årsmøtet”.
Så hvis noen ønsker å fremme saker på årsmøtet, så er dette den korrekte fremgangsmåten.
-o–o–oSenere følger påskekonsert i Sørkedalen kirke den 14. april, 17. mai, spilling på paviljongen i
Studenterlunden den 30. mai, sommeravslutning og Lilleaker Event den 18. juni. Disse
tingene kommer vi tilbake til utover våren.
-o–o–oJulegata er nå nede, og demonteringen gikk effektivt og greit. Marit har også i år gjort en
kjempeinnsats – og får en oppmerksomhet fra korpset som takk for arbeidet hun har lagt ned
her på neste spilleøvelse. Vi tjener kr 76.000,- på julegata, og når utgiftene er trukket i fra
sitter vi igjen med netto ca kr 60.000,-. Gode penger i korpskassa!
Og når vi snakker om inntekter, så vil jeg nevne voksenopplæringsstøtten fra Norges
Musikkorps Forbund. Vi får kr 11.000,- i støtte fra dem. Støtten er for hvert enkelt medlem,
og det forutsettes at den enkelte er til stede 75 % av øvelsene eller mer. Det blir ført protokoll
over hver enkelts fremmøte på hver eneste spilleøvelse, så det er viktig at dere møter på
øvelsene. Er et medlems fremmøte under 75 % - mister vi økonomisk støtte. Grasrotandelen
til LJ for 2010 har innbragt ca kr 6.000,-.
Til slutt vil jeg bare nevne at det har blitt bygget et nytt ventilasjonsopplegg utenfor boden vår
på loftet. Dette står i veien for inngangen til boden, og vi holder nå på med å finne nye
løsninger til ny dør. Oddbjørn har utarbeidet to mulige løsninger, og vi er i dialog med rektor
rundt dette. Problemet blir snart utbedret.
Jeg tror dette korpshalvåret blir variert og fint. Vi har nå litt å strekke oss etter, og jeg føler at
vi er ute i god tid til å få til noe bra på konserten i Ridehuset. Så her er det bare å stå på!
Med vennlig hilsen
Siri

