PEIK skolekorps

Årsberetning 2011

STYRETS ÅRSBERETNING
driftsåret 21. oktober 2010 – 31.desember 2010/31. desember 2011
Forrige årsmøte var den 21. oktober 2010. Dette årsmøtet vedtok å legge om driftsåret til å
følge kalenderåret og å legge neste årsmøtet til nyåret 2012. Det innebærer at det siste
styreåret har vart om lag 1 år og 5 måneder. Fra og med i år er vi inne i et normalt driftsår.
2011 har vært et godt år for PEIK med medlemsvekst og musikalsk utvikling. Vi har sakte
men sikkert utviklet et yngre korps etter en god tilvekst i medlemsmassen i 2010 og 2011.
Mange av disse har nå kommet over i hovedkorpset. Samtidig har vi klart å holde på mange
av de eldste som er viktige for å skape et fyldig lydbilde. Vi har bygget videre på den
eksisterende stammen i korpset, og vi har mange flotte musikanter og familier i aspirantene, i
junior-Peik og i hovedkorpset.
Korpset har en sunn økonomi. Fakta regnskap fører våre regnskap. Samlet inntekt i driftsåret
2011 var på kr 829.229. Medlemskontingenten er på 1600 per semester, til sammen kr 133
200 i inntekter for hele året. Samlete driftsutgifter har vært786.500. Medlemskontingenten
alene dekker ikke den enkeltes kostnader til undervisning, instrumenter, drakter og turer. Vi er
derfor avhengig av å gjennomføre to loppemarkeder i året der barn, ungdom og foreldrene
bidrar. Inntektene fra loppemarkedene utgjør vel 600.000 i året.
Styret har en ambisjon om å aktivisere flere av foreldre i ulike arbeidsgrupper som har et
avgrenset ansvar eller behov gjennom året.
Styrets sammensetting og aktivitet
styreleder Ronny Henriksen
Nestleder, musikalsk ansvarlig Eyvind Ellingsen
Kasserer/sekretær Siri Alveberg
Korpsleder Ole Kjærnsmo
Draktansvarlig Lise Bø
Korpsleder junior/aspiranter Johanne Lund Ness
styremedlem Philip Crabtree
styremedlem Harriet Solheim
styremedlem Håvard Hodne
Loppesjef ubesatt
Fra korpset har Amanda Kjærnsmo og Edvard Wentzel møtt.
Styret har i driftsåret 21.oktober frem til siste årsskifte hatt 5 styremøter, og har behandlet til
sammen 37 saker. Frammøtet på styremøtene har vært bra.
Medlemmer i PEIK per 31.12.11
Korpset hadde ved utgangen av driftsåret totalt 52 medlemmer (tall pr 01.09.10 i parentes):
Samspillmedlemmer
31 (22)
Aspiranter (inkl junior-Peik) 21 (29)
Fredrikke og Amanda er tamburmajor.
Dirigenter og instruktører per 31.12.11
Dirigent hovedkorps:
Nicklas Bredahl

PEIK skolekorps
Dirigent aspiranter:
Dirigent junior-Peik:
Instruktører

Årsberetning 2011
Torgeir Mo
Charlotte Winsvold
Tonje Guldbrandsen (klarinett/fløyte)
Lars Frank (klarinett/saks)
Eyvind Ellingsen (fløyte)
Torjus Ellingsen (grovmessing/kornett/trombone)
Edvard Wentzel (grovmessing/kornett)
Charlotte Windsvoll (kornett)
Sindre Mølmen (kornett)
Torgeir Mo (slagverk)
Amanda Kjærnsmo (kornett)
Nicklas Bredahl (kornett)

Spilleoppdrag og arrangementer
Vi har hatt 32 (21 i forrige driftsår) arrangementer, spilleoppdrag, konserter og turer. Her er
liste over alle arrangementer i Aktivitetslista siden 21.oktober 2010:
2010:
20. november
27. november
28. november
1. desember
11. desember
12. desember
16. desember
20. desember
21. desember
2011:
5. januar
29/ 30.januar
6. mars
3. april
30. april
6.-8. mai
16.mai
17.mai
27-29. mai
16. juni
16.juni
18-19. juni
24-28. juni
24-25.september
20-22.oktober
12.november
26.november
27.november
11.desember
15.desember
17.desember

Huskonsert med Nicklas´ korps i Moss
Julegateåpning Valkyrie plass
Juletretenning Casinetto
Juletretenning Majorstuen skole
Julespilling i Bogstadveien
Nissefest i N. Silkestrå
Julebingo for aspiranter og hovedkorps
PEIK spiller i Skøyen skoles julegudstjeneste
PEIK spiller i Majorstuen skoles julegudstjeneste
Juletrefest med medaljeutdeling
Samspillhelg Musikkhøyskolen
Spilling i Skøyen kirke
Spilling i Skøyen kirke
Lions tulipanaksjon
Vårens loppemarked
Barnehage- og sponsorspilling
17.mai
Seminar Jeløya
Huskonsert i Skøyen kirke
Spilleoppdrag Lions
Sommertur aspiranter og mini-Peik
Sommertur hovedkorpset
Peiks høstloppemarked
Høstseminar i Årjäng
Konsert i Skøyen kirke
Tenning av julegranen på Valkyrie plass
1.søndag i advent
3.søndag i advent
Julebingo for aspiranter og hovedkorps
Julegatespilling i Bogstadveien
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Julegudstjeneste i Skøyen kirke
Julegudstjeneste i Majorstuen kirke

Instrumenter og drakter
Styret har prioritert innkjøp av instrumenter også dette driftsåret. Vi har kjøpt instrumenter og
rekvisita for vel 70.000 kroner. PEIK kjøper gode instrumenter fordi vi mener dette øker
spillegleden. Oversikten over instrumentbeholdning, og oversikt over utlån og tilbakelevering
av instrumenter har bedret seg radikalt siden forrige årsmøte.
Det har vært kjøpt inn mye nye draktdeler det siste året. Dette har kostet til sammen vel
50.000 kroner. Draktbeholdningen fremstår derfor som god.
Status i dag er nesten en helt ny draktgarderobe og mange gode instrumenter.
Loppekomiteen
Det har vært holdt to loppemarkeder i driftsåret. Stillingen som loppesjef har vært ubesatt.
Loppekomiteen har bestått av Håvard Hodne, Eva Falleth, Marit Egge og Ronny Henriksen.
Styret 01.03.11

