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ÅRSBERETNING   2019  
 
Styrets   sammensetning:  
I   2019   ble   styrets   hovedsete   flyttet   fra   Harstad   til   Trondheim.   Peter   Hatfield   og   Gina  
Marie   Engen   reiste   opp   til   Harstad   til   årsmøtet   for   en   offisiell   overtakelse.   Det   nye  
styret   har   i   2019   bestått   av:  

- Peter   Hatfield,   leder  
- Ida   Regine   Brissach,   nestleder  
- Trude   Johansen,   sekretær  
- Gina   Marie   Engen,   kasserer   og   medlemsansvarlig  
- Even   Brodwall,   styremedlem   
- Vara:   Reidun   Gran   og   Dan   Arve   Eliassen  

Styret   har   hatt   6   møter   i   løpet   av   året.   
 
Aktiviteter:  
Styret   har   ikke   hatt   så   mange   aktiviteter   i   2019.   Fokuset   har   vært   på   å   få   flyttet  
hovedsete   fra   Harstad   til   Trondheim,   med   alt   det   medfører   av   tekniske   og   praktiske  
ting.   I   tillegg   har   vi   manglet   redaktør   for   hornposten,   som   har   gjort   at   de   andre  
styremedlemmene   også   har   måtte   bruke   en   del   tid   på   å   sette   sammen   de   to   utgavene  
i   2019.   
 
Hornklubben   har   gitt   støtte   til   Bjergsted   Brass   Week   med   5000   kroner,   som   hadde  
fått   inn   Radovan   Vlatkovic   som   instruktør.   Vi   har   også   gitt   støtte   til   hornhelg   i  
Harstad   (som   finner   sted   i   januar   2020)   med   5000   kroner.  
 
Norsk   Hornklubb   har   også   arrangert   egne   horndager   i   Trondheim   i   september.   Dette  
var   i   forbindelse   med   at   Martin   Owen,   solohorn   i   BBC,   spilte   Strauss’   Hornkonsert  
med   Trondheim   symfoniorkester,   og   vi   samarbeidet   med   NTNU   Institutt   for   musikk  
og   TSO.   Martin   underviste   kammergruppe   og   seksjonsprøve,   holdt   mesterklasse   for  
studentene   ved   NTNU   og   hadde   diverse   foredrag   utover   dagene.   Det   hele   ble  
avsluttet   med   en   konsert   i   Kammersalen   i   Olavshallen   med   innslag   fra   NTNU  
hornkvartett,   diverse   solister   og   felles   hornensemble.    
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Hornposten:  
Styret   har   i   2019   manglet   redaktør   for   Hornposten.   Til   tross   for   dette,   har  
medlemsbladet   blitt   utgitt   med   to   nummer   i   løpet   av   året:   en   utgave   i   sommer   og   en  
utgave   like   før   jul.   Styret   har   jobbet   sammen   om   å   få   satt   sammen   materiale   til   å   få  
utgitt   medlemsbladet   som   vanlig.   I   tiden   mellom   disse   to   utgavene   valgte   vi   å   bytte  
leverandør   for   trykking   og   utsending   av   Hornposten,   fra   Molvik   Grafisk   til   Skipnes.   
 
Øvrig   drift:  
Fra   strategiplan   for   2019   står   det   følgende:  
 

- Vi   vil   fullføre   flyttingen   av   klubbstyret   til   Trondheim,   og   etablere   den   daglige   driften  
av   hornklubben.   

- Vi   vil   søke   å   synliggjøre   klubben   overfor   de   lokale   institusjonene,   blant   andre   NMF,  
TSO,   NTNU,   LFMK,   kulturskolene   i   Trondheim   og   omegn,   samt   forhandlere   som  
Blåsmo,   VGS   musikklinje.   

- Vi   vil   gjøre   klubben   og   vårt   tilbud   bedre   kjent,   og   mer   attraktivt   blant   hornister,   både  
regionalt   og   på   landsbasis.  

- Vi   vil   lage   en   horndag/hornhelg   i   september   og   en   tidlig   i   2020   som   er   mer   lokal,  
rettet   mot   hornister   på   alle   nivåer.    

- Vi   opprettholder   kontakten   med   de   øvrige   nordiske   hornklubber   og   IHS;   International  
Horn   Society.  

- Hjemmesiden   skal   oppdateres.   Vi   vil   være   mer   synlige   på   nett   (webside   og   facebook)  
- Vi   vil   ha   ut   to   nummer   av   Hornposten.   Tentativt   ultimo   juni   og   november.   
- Vi   ønsker   å   utforske   muligheten   til   å   digitalisere   Hornposten.  
- Vi   vil   fortsette   arbeidet   med   å   digitalisere   og   tilgjengeliggjøre   hornklubbens   notearkiv  

for   medlemmene.  
 
Av   de   mer   konkrete   målbare   målene   så   har   vi   lykkes   delvis.   Flytting   av   klubbstyret,  
horndag   og   hornposten   er   utført,   mens   hjemmesiden   og   arbeidet   med   notearkivet  
har   stått   mer   på   vent,   særlig   fordi   mangelen   på   Hornposten-redaktør   har   gjort   at  
styret   har   jobbet   mye   med   Hornposten   og   hatt   mindre   tid   til   annet.   Kontakten   med  
andre   klubber,   lokale   institusjoner   mm.   har   stort   sett   fungert   bra.   Vi   vil   ta   med   oss  
mange   av   punktene   i   strategiplanen   fra   2019   inn   i   2020.   
 
Økonomi:  
Hornklubben   går   i   2019   med   et   underskudd   på   4.383,58   kroner.   Det   påløpte   en   del  
kostnader   knyttet   til   flytting   av   styrets   hovedsete,   blant   annet   reiseutgifter   til  
årsmøtet   og   oversendelse   av   noter.   Dette   er   engangskostnader,   som   ikke   vil   påløpe   i  
2020.   I   tillegg   påløpte   det   ekstra   kostnader   knyttet   til   skifte   av   leverandør   av  
Hornposten.   Disse   kostnadene   er   forventet   til   å   være   høyere   det   første   året   med   ny  
leverandør,   og   deretter   vil   de   minke   og   stabilisere   seg   på   en   nivå   som   tilsvarer  
tidligere   år.   Vi   har   fått   inn   mindre   medlemskontingent   i   2019   sammenlignet   med  



fjoråret,   men   på   den   andre   siden   har   vi   jobbet   mer   aktivt   med   å   skaffe   tilskudd   og  
annonseinntekter.   Hornklubbens   totale   inntekter   har   derfor   økt   i   2019   sammenlignet  
med   2018.   Ved   årets   slutt   har   Norsk   Hornklubb   72.515,28   kroner   i   bankinnskudd.  
 
Ut   ifra   dette   kan   vi   si   at   Hornklubben   har   en   stabil   økonomi.   
  
Ved   slutten   av   2019   har   vi   jobbet   med   å   få   byttet   bankavtale   fra   DNB   til   BN   Bank.  
Denne   prosessen   fortsetter   inn   i   2020,   og   per   31.12.19   har   vi   kundeavtale   i   både   DNB  
og   BN   Bank.   Avtalen   med   DNB   vil   sies   opp   i   starten   av   2020.  
 
Medlemmer:  
Ved   årsslutt   har   Norsk   Hornklubb   192   stemmeberettigede   medlemmer.  
 
 

For   styret   i   Norsk   Hornklubb,  
Peter   Hatfield  

Leder  


