REFERAT FRA STYREMØTE 6-2021

Torsdag 4. november 2021 kl. 18.00, Lågdalsmuseet
Tilstede:
Ole Refsahl, Per Røgeberg, Sigrun Aakre og Anne S. Blengsdalen
Erling Halling

SAKLISTE

32/21 Gjennomgang av status for oppgaver i forbindelse med Buskerudkappleiken
Øvingslokaler, jf. epost fra Lågdalsmuseet: Museet ønsker ikke å leie ut 2. etg. av
museumstekniske hensyn. Etasjen inneholder svært verdifulle gjenstander som kan bli utsatt
for ødeleggelser. Museet tilbyr Fløterstue (ligger ved sandkassa nede ved den gamle
kiosken), Hovstua og Bergmannstua som alternativ. Styret vedtok at leder og nestleder tar et
møte med museets ledelse for å avklare spørsmålet om øvingsrom og finne en varig løsning.
Bemanningsliste med oversikt over de ulike postene er på det nærmeste klar. De som gjør en
frivillig innsats under kappleiken, skal få mat. Matbonger legges i kassa ved inngangen og
deles ut til de frivillige etter faste satser.
Festkomiteen trenger en liste over de som skal ha mat, hvor og når. Dette gjelder særlig
dommerne.
Erling har kontaktet dommere i spel. Følgende har sagt ja:
Even Tråen
Bjørn Laupsa-Borge
Anders Lunden Herfoss
I dans har følgende bekreftet ja:
Arnhild Brennesvik
Solfrid Gjeldokk
Ole Arnfinn Hagen
Veslemøy har kontaktet dommere i vokal. Solfrid Gjeldokk og Ole Arnfinn Hagen har begge
sagt ja til å dømme i vokal parallelt med dans. Veslemøy vurderer å ta på seg oppgaven som
den tredje dommeren.
Erling sjekker hvem som har behov for overnatting. Ole reserverer rom på Grand hotell.
Anne sender brev til dommerne med informasjon. Reiseutgifter betales, bil etter satsen
kr. 4,10/km.
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Det må lages en oversikt over klasseinndeling med tanke på premiering.
Buskerudkappleikens statuetter tilsier at 1/3 av klassene skal motta premie.
Angående markedsføring, Anne skriver pressemelding som sendes til Laagendalsposten.
33/21 Søknad fra Lars-Ingar Meyer Fjell om støtte
Lars-Ingar Meyer Fjell har sendt søknad om støtte til bokutgivelsen om felemakeren Olav
Venås, se søknad med budsjett. Han søker om kr. 5000 i støtte. Styret vedtok å bevilge kr.
5000 til bokprosjektet mot 10 bøker til KSD som gjenytelse.
34/21 Henvendelse fra Eldrid N. Andersen, teamleder Ung Kultur
I forbindelse med byjubileet 2024 inviteres det til idedugnad med de frivillige
organisasjonene, Kulturvake 2024. Hver organisasjon kan stille med to deltakere på møtet:
«Idedugnad mandag 29. november kl. 1800-1930 i Kongsberg Musikkteater.
Vi ønsker 2 iderike og kreative deltakere fra hver organisasjon».
Styret vedtok at leder stiller som den ene av kandidatene fra KSD og får fullmakt til å ta med
seg en til fra laget.
35/21 Oppgavefordeling i styret
Etter lederskiftet har det blitt vel mange oppgaver for konstituert styreleder. Styret må ta en
gjennomgang av oppgavene og omfordele noen oppgaver (se Pers oversikt). Saken ble utsatt
på grunn av tidsnød.

Neste styremøte: Torsdag 11.11. kl. 18.00 på museet.

Anne S. Blengsdalen
referent

