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Årsberetning 2018
Vi ser med glede tilbake på nok et godt år for Nøtterøy Skolekorps. Vi opplever at
korpset betyr mye for medlemmene både sosialt og musikalsk. Det er godt
oppmøte på øvelsene, god stemning på alle arrangement og et høyt aktivitetsnivå.
Korpset har også i år hatt sine øvelser hver torsdag på Oserød skole.
Aktiviteter
Tradisjon tro var våren preget av forberedelser til Hjertnesfestivalen som ble
avholdt i mars. Her deltok både junior- og seniorkorpset, og begge korpsene
imponerte med sine bidrag og senior tok 1. plass i 2. divisjon!
17. mai ble som vanlig gjennomført på en god måte. Mai var også preget av arbeid
med rekruttering til der representanter fra Kulturskolen og korpset reiste rundt på
de ulike skolene på øya og promoterte korpset. I tillegg arrangerte vi som vanlig et
aspiranttreff og informasjonsmøte på Oserød skole. Dette gav gode resultater, og
ved oppstart i august møtte hele 23 nye aspiranter.
Noe av det som er gøy med korps er turer, så også i 2018. Aspirantkorpset var på
tur til Skien, juniorkorpset var i Danmark og seniorkorpset var på NM i marsjering
i Bø i Telemark. Der vant de førsteplassen! (for femte gang i korpsets historie).
En annen fin tradisjon er turen som aspirant- og juniorkorpset har til Aktiv Fritid
på Tjøme. En artig, annerledes dag med fysiske utfordringer i høyden.
I september var kronprinsparet på besøk i Færder kommune, og vi ble spurt om å
spille. Vi takket selvfølgelig ja og dette ble en minnerik og flott opplevelse!
Høsten startet med oppstartseminar for aspirantene på Oserød skole. For junior og
senior ble det seminarhelg på Bokemoa skole i Stokke.
Vi ville feire musikkorpsenes år 2018 med en fin høstkonsert. Det ble derfor jobbet
iherdig på øvelsene ut over høsten med forberedelser. 4. november var det nesten
fullsatt i Nøtterøy Kulturhus. Ekstra fint var det å få med en kjent artist, Åge Glam
Sten Nilsen – det toppet dagen! Konserten gav oss et overskudd på drøyt kr
18.000,-.
Det er som nevnt høyt aktivitetsnivå og vi nevner i tillegg til ovenstående
arrangement et utvalg av andre ting vi har vært med på i året som har gått:

Vårkonsert på Oserød, marsjseminar, sommerkonsert med aspirantkorpset,
slagverkerne har deltatt på håndballkamper, stjernedryss på Oserød, en gruppe
eldre seniorer deltok på et arrangement på Fagertun, vi var vertskap for NMF sitt
kursopplegg «Ung dirigent» med 2 dagers kurs, spilling på julegrantenning og
spilling i Teie kirke på julaften. Året ble avsluttet med felles juleavslutning for hele
korpset på Nøtterøy VGS med julegrøt, underholdning, quiz og nisse!
Korpset gjennomførte 4 papirsalg i 2018 samt loppemarkeder på vår og høst. Dette
er veldig viktige inntektskilder for korpset, og vi er glade for det engasjementet
som vises og alt arbeidet som nedlegges.
Økonomi
Korpset hadde i 2018 et overskudd på kr 179.888,- (mot et overskudd på kr
97.686,- i 2017). Dette er kr 176.888 bedre enn budsjettert. Styret foreslår overfor
årsmøtet at kr 150.000,- av overskuddet øremerkes jubileumsturer i 2020.
Av spesielle ting vil vi fremheve at vi i 2018 er tildelt kr 150.000,- fra
Sparebankstiftelsen 1 Nøtterøy, prosjektstøtte fra Færder kommune på kr 60.000,(musikkorpsenes år) og kr 100.000,- fra Instrumentfondet. I tillegg har vi fått
sponsoravtale med to selskaper, kleshenger.no / Bjørn Haug AS og Østli Maskin
AS.
Eksterne kurs
Vi hadde 4 deltagere på NMF Sør sin konferanse for ledere og tillitsvalgte i
Kragerø. I tillegg deltok 5 medlemmer på Ungdomskonferansen i Trondheim, flere
på NMF Sør sitt regionkorps og 15 stk på NMF sine sommerkurs.
Styret
Korpsets styre har fra februar 2018 hatt følgende sammensetning.
Leder:
Kenneth Larsen
Nestleder Plan og Musikk:
Lise Øvrum
Nestleder drift:
Line Grelland
Kasserer:
Siv Ekenes
Sekretær:
Bjørn Hansen
Korpsleder Senior:
Frode Solvang
Korpsleder Junior:
Knut Evant/Stine Undem
Korpsleder Aspirant:
Stine Undem/Kristin Gevelt
Ungdomsstyret har stort sett vært representert med ett medlem på alle styremøtene.
Det har i 2018, etter siste årsmøte, vært avholdt 10 styremøter. På styremøtene
deltar styret, korpslederne og korpsrepresentanten fast. Dirigentene deltar ved
behov.

Dirigenter
Senior: Tibor Szurcsik
Junior og Aspirant: Anett Szurcsik
Medlemmer
Antall korpsmedlemmer har det siste året vært relativt stabilt. Pr 31. desember
2018 hadde korpset 90 medlemmer, mot 88 ved utgangen av 2017. Medlemmene
er fordelt slik (tall for 2017 i parentes):
Senior: 40 (38) Junior: 24 (21) Aspirant: 23 (23) Permisjon: 3 (5)
Takk
Det å drive et korps krever mye innsats fra mange, og vi er heldige som har mange
og gode tillitsvalgte som trofast stiller opp uke etter uke. Vi vil gjerne få takke hver
enkelt for den innsatsen som er gjort i løpet av 2018! Det er summen av alt det som
hver enkelt legger ned av arbeid som gjør at vi har et så et så flott og velfungerende
korps med så mange herlige, dyktige og glade musikanter!

Nøtterøy 29. januar 2018
for styret i Nøtterøy Skolekorps

Bjørn Hansen
sekretær

