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Referat utvidet styremøte  
 
Tid:  22.oktober 2014 kl. 18:00  – 19:30. 

Sted:  Teie hovedgård 

Tilstede: Martin Handeland, Rune Strømsted(fra turkomiteen), Ingunn Thoen, Terje 

Nilsen, Mari Killingstad, Anne Guro Rustad, Amalie Christensen, David 

Foster-Pilkington 

 

Saksliste – Del 1 (kort styremøte, før møte med kulturskolene): 

 

61/2014  Innkalling med saksliste godkjent. 

 

62/2014  Referat 24.september 2014 godkjent. 

 

63/2014 Evaluering av Spaniatur 2014. 

Reisen:  

Lurt å kontakte flyselskapet før bestilling og å bestille celloseter samtidig med 

resten av bestillingen for å få billigere billetter. Praktisk med ”nummeropprop” 

fra starten av reisen og å sjekke inn celloene først.  

Vi bodde på hotell Torre Dorada. 

Bra erfaring med ”booking.com” til hotellbestilling. God erfaring med hotellet, 

imøtekomne, god pris, god mat og kort avstand til strand. Best med 3 

mannsrom, krevende for de eldste med 4 mannsrom, bra med enkeltrom for de 

voksne. 

Innhold:  

Orkesteret hadde god tid til å få øve og spille seg sammen etter mange 

samarbeidsprosjekter. Dirigent og musikere veldig fornøyd. Bra balanse 

mellom øvelser, konserter og fritid. Det sosiale fungerte bra, med foreldrene 

som hadde ansvar for hver sine rom/ungdommer og ungdomsrepresentantene 

som hadde ansvaret for sosiale aktiviteter på kveldssamlingene. Stor opplevelse 

å få spise lunch hos Lykke og Hannah! Beste konsertopplevelsen var konserten 

på hotellet og på den norske klubben i Alfaz del Pi. Dårligere 

konserttilretteleggelse på lørdagsgrøt på kirkesenteret i Albir og gudstjeneste i 

Minnekirken ved Solgården. 

Godt råd for seinere turkomiteer: Bruke et reisebyrå som kan kulturreiser ved 

planlegging av turer. 

Rune viser bilder/film på slutten av neste øvelse,  2.nov, kl.15.30 og 

legger bilder på dropbox. 

 

15/2014-8 Program høsten 2014 

 

Evaluering av strykeseminaret med IRIS.  

Stort og fint seminar. Vuso fikk ”vist seg fram” for kulturskolestrykerne i 

Vestfold og Grenland, noe som er viktig for rekruttering. Planleggingen av 
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seminaret opplevdes noe mangelfullt og noen av Dextramusikerne lite 

forberedt. Det kunne vært mer fokus på Vuso´s hovedintensjon med seminaret, 

å stimulere interessen for bratsj og kontrabass. Martin etterspør 

evalueringsskriv fra Gunn-Edith Nilsen. 

 

Øvelse og jubileumskonsert, 20. – 21. desember. 

Lørdag 20. desember: Øvelse i Tønsberg domkirke kl. 14 – 17. 

25-års – jubileumsfest på Slottsfjellkafeen kl.18.  

Jubileumskomite: Martin, mor til Aksel, Mona og Sunniva. Tilbud om mat: 

Tapas, kr 350,- pr. person. Martin forhandler om billigere mat. VUSO bør 

subsidiere middagen, kan bruke inntil kr. 30.000,- på jubileumshelgen. Innhold 

på festen: Mat, tilbakeblikk på Vusos`s  25 år m. bilder, gi 

musikere/foreldre/dirigent 4 min. taletid til opplevelser/hendelser.   

Søndag 21. desember: Øvelse kl. 15. Konsert kl. 21 i Tønsberg domkirke. 

 

64/2014 Foreløpig program for våren 2015: 

Bymisjonen 20 – årsjubileumshelg. Øvelse fredag 9. januar, konsert lørdag  10. 

januar i Oseberg kulturhus. 

Ung symfoni, 6.- 8. februar og 6.- 8. mars,  

Humanistisk konfirmasjon 9. og 10. mai. 

 

65/2014 Tilbud fra Unof om mulig orkestertur 2015 til Budapest. 

Mulig i uke 33, fra 10. – 16. august 2015. Ferdig opplegg i Budapest, med 

overnatting i kloster, mat og konsertsteder. Pris: Ca. 240 Euro pr. person plus 

reise. Martin undersøker videre.  

 

66/2014 Økonomistatus. Det står ca. kr.70.000,- på bok etter Spaniaturen. 

 

67/2014 Andre referatsaker 

Vuso´s dokumentasjon er avlevert Vestfoldarkivet (ref. sak. 55/2014) 

 

68/2014 Eventuelt.  

Unof årsreferat ble lest opp. 

 Det ble diskutert hvor mye nye medlemmer som begynner midt i et semester 

skal betale i kontingent. Blir tatt opp som sak på neste styremøte.  

 

Neste styremøte: 19. november  2014, kl. 18 – 20. 


