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Vi skriver 8. mars og i morges våknet vi opp til et skikkelig
snefall. Det er bare å innstille seg på det; mars er en
vintermåned. Men våren er like om hjørnet.
Vi har avviklet et par viktige begivenheter siden sist. Først
hadde vi den årlige årsfesten på Arbeidertunet. Korpset hadde
en intim og fin fest, også denne gangen med mye god og variert
mat som medlemmene hadde laget. Festen varte ut i de små
timene; det var tydelig at alle koste seg! ”Den Sorte Pinne”
ble i år gitt til Siri Grønskar, som takker og synes det var
veldig hyggelig med denne påskjønnelsen!

Årsmøte

Den 5. mars var det tid for årsmøte med påfølgende
medlemsmøte. Hele kvelden var satt av til dette, og det var
godt fremmøte. Formann, nestformann og leder for Tur & Fest
var på valg. Mary-Ann takket i år for seg:

	
  

Agnete Fægri har tatt et år til som formann, og Hanne Thilert
fortsetter også – med forbehold om bare ett år. Dermed var det
nye styret på plass med kun en utskiftning.
Årsmøtet ble videre avviklet i henhold til statuttene.
Årsberetning, regnskap og budsjett ble godkjent, referenter
utpekt etc. Imidlertid oppsto det en del diskusjon vedrørende
budsjettet for 2012 som gikk i minus. Vi besluttet å
budsjettere med et lite overskudd, og brukte litt tid på å få
frem forslag til inntektsbringende aktiviteter for korpset.
Det var stemning for å påta oss flere spilleoppdrag for å få
inn penger til korpskassen.
Videre ble det besluttet at vi skal på tur til Vilnius i
Litauen til høsten, nærmere bestemt
27.-30. september 2012. Det var stor oppslutning om dette
prosjektet. Den norske ambassaden i Vilnius vil være oss
behjelpelig med å lage et opplegg. Få av korpsets medlemmer
har besøkt Vilnius tidligere, så dette kan bli en spennende
opplevelse for oss alle sammen. Kryss av i boken – for vi skal
på tur!
Medlemsmøte ble godt brukt og diskusjonen fløt fint. Vi fikk
også god informasjon om aktivitetene fremover. Ikke alle er
helt fastlagt, men her kommer en foreløpig oversikt. Finn frem
almanakk/notatbok/iPhone eller det du måtte bruke – og skriv
opp! For her kommer mye info:

Konsert 15. mars:

Mulig konsert med skolekorpset. Det er litt kort varsel, og
styret har bedt om tilbake-melding fra samtlige for å kunne
vite hvorvidt vi er spilledyktige.

Vårseminar 24. – 25. mars:

Vårseminaret blir som vanlig på Lilleaker skole. Vi har på
tidligere medlemsmøte besluttet å benytte instruktører, noe vi

føler gir alle et løft. For å gå rundt økonomisk har vi blitt
enige om at alle betaler litt for instruksjon. Lørdag kveld
møtes vi på Kaktus. Program med nærmere detaljer kommer som et
eget skriv. Husk å melde deg på – påmelding pågår.

Påskekonsert 29. mars

Det er relativt tidlig påske i år; dermed faller vår årlige
påskekonsert sammen med Sørkedalen Brass på torsdag den 29.
mars. Seminaret blir en fin oppkjøring til denne.
Så tar vi en velfortjent påskeferie.

Vårkonsert 4. mai?

Dette er en tentativ dato for en vårkonsert, der vi ønsker å
gjøre noe spesielt. Styret har fått tilbakemelding om at mai
kan være en vanskelig måned for noen av oss, så dette ligger
til vurdering.

17. mai

Som vanlig skal vi gå for Øraker skole i byen. Det blir ikke
lokalt tog på Lilleaker i år; de skal også gå i byen. Så vi
får en kort og behagelig jobb på nasjonaldagen. Styret må få
beskjed fra den enkelte om de skal/eller ikke skal være med og
marsjere.

Lilleaker Event 9. juni

Merk dere datoen – den står fast.

Veterankorpskonsert i Pershallen 10. juni

Dagen etter er det Veterankorpskonsert. Dette blir med andre
ord en korpshelg. Kryss av for begge disse dagene!
- - o O o - - -

Som dere ser har vi mye å se frem til utover våren og
forsommeren.

Når det gjelder høstsemesteret, så kan det nevnes at vi regner
med oppstart mandag
den 20. august. Korpstur til Vilnius torsdag 27. – søndag 30.
september er allerede nevnt. Høstseminaret er satt til 13.-14.
oktober. Det blir på skolen denne gangen, ettersom vi nettopp
har vært på tur. Lionskonserten blir søndag den 14. oktober.
Det arbeides også med vår egen konsert en gang i november.
Vi vil til slutt oppfordre medlemmene til å gi rask
tilbakemelding mht spilledyktighet. Det letter arbeidet for
styret.
Ha ellers en fin mars måned!
Hilsen Agnete og Siri

