Menstad , 02.11.2014

Referat fra foreldremøte 31.oktober 2014
1.

Driften i korpset

• Foreldrevakter
*Foreldrevaktene er sammen med dirigenten musikantenes foresatte
Under øvelsene.
Det skal alltid være en foreldrevakt tilstede ved hver øvelse.
Vaktturnus blir satt opp av styret ved hver semesterstart.
*Foreldrevaktene skal føre frammøteprotokoll,
har ansvar for ro og orden, og at alle kommer på plass etter pause.
* Foreldrevaktene skal hjelpe dirigenten med kopiering av noter,
Og rydde stolene før og etter øvelsene.
* Mobiltelefoner skal samles inn før øvelsen starter og oppbevares hos dirigenten.
Mobilene kan lånes i pausen, men legges tilbake når pausen er over.
Når terminlista er sendt ut for foreldrevakt, gi en bekreftelse på at den er mottatt og lest! Hvis en ikke kan
komme på den oppsatte datoen, bytt med noen andre. Vær aktive, og hjelp Nicolai til å få en bra øvelses
økt!
• Korpsledere
Disse er korpsledere:
Signella
Kari-Mette
Egil
Brico
May Britt(ekstra)
Korpsledere marsjerer med korpset, har på korpsgenser og passer på alle som er i korpset under marsjeringen.
• Høstkonsert
Lørdag 8.november er høstens konsert. Det er satt opp hvem som skal gjøre hva til den dagen. De som skal rigge
til, må huske at det skal hentes stoler fra klasserom bort til kantina.
Alle skal ha med kake (husk at det skal være serviettkake) og kanne med kaffe. Salget blir en viktig inntekt til
korpsets drift.
Vi blir flere som skal spille i år, Borgestad musikkorps og Skien Janitsjar. Det blir gøy
• SFO-prosjektet
Det er kjøpt inn 10 små trompeter, og det brukes også litt rytmeinstrumenter. Korpset betaler lønn til Nicolai.
Målet er å begeistre noen til å begynne i korpset.
Nå er det i gang på Bølehøgda, med sluttkonsert 11.november.
Vi håper å få til samme SFO-prosjekt på Buer etter jul.
• Julelotteri
Alle musikanter har fått utdelt loddbøker. Vi har trekning på politistasjonen 15.desember – ansvar Signella
Inntektene går til å finansiere jubileumsturen vår til England – STÅ PÅ!! SELG MASSE!
Beste loddselger får to kinobilletter.
Når «noen» har kjøpt lodd, gi de en løpeseddel. Der vil de se gevinstene, og grasrotandel-støtte.
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• Flaskeinnsamling
Vi setter i gang en flaskeinnsamling til jul. Alle får en rute i nærheten av der de bor, slik at de kan gå rundt å
levere lapp om flaskeinnsamling i romjulen, eller litt før jul, og samle inn på samme rute fredag 2.januar. Vi tror
det vil bringe inn noen kroner.
2.

Jubileumsturen til Scarborough juni 2015

Det blir 18 barn og 13 voksene.
Berit lager giroer som kan betales inn allerede fra november på 500,- for å lette på hele utgiften rett før turen.
Det blir til et annet kontonr. som er bare til turen – hvis noen stusser på det!
Turen kommer på kr. 3.500,- for musikant og for voksen. Alle skal betale denne gangen.
Styret kommer tilbake til regler for lommepenger, hvem voksene som har ansvar for hvem barn osv.
Det som er fast regel for alle korpsturer er:
 Voksene drikker ikke alkohol på turen.
 Barn drikker ikke energidrikker på turen.
 Voksene kan passe på lommepenger for barn, hvis foreldrene vil det.

3.

Eventuelt

•

Ideer til dugnader? Vi snakket om å høre med butikker om korpset kan være pakkehjelp under
julehandelen.
Når 20 spørsmål kommer på TV ( til sommeren) vil Hilde sende inn postkort med bilde av korpset, og
ordet «serviettkake» og da hilsen Menstad skolekorps.

•

Bo ledet møtet.
Hilde var referent.
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