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Status korpsmedlemmer
Porsgrunn Pike– og Guttekorps hadde pr. 31.12.14 til sammen 50 korpsmedlemmer. Dette er
10 færre enn samme tid i fjor. Disse fordeler seg slik:
aspiranter:
1. års junior:
2. års junior:
3. års junior
hovedkorps:

11 medlemmer
7 medlemmer
5 medlemmer
1 medlem
26 medlemmer

Dirigent for Hovedkorps har vært Geir Sundbø. Dirigenten er ansatt av Porsgrunn
Kulturskole, og har 67,57 % stilling i PPG som dirigent. Porsgrunn kommune betaler 37,57 %
og PPG betaler 30 %.
I 2014 var Geir Sundbø sykemeldt fra medio oktober og ut året. Etter å ha tatt saken opp
med styre ble Erik Halvorsen ansatt som vikar i sykemeldingsperioden.
Vi har også i 2014 samarbeidet med Borge Skolekorps, juniorene har vært under ledelse av
Ulf Kittelsen på vårsemesteret og Sandra van der Sandt på høstsemesteret.
I 2014 ble det totalt rekruttert 11 aspiranter.
I løpet av året har 21 medlemmer sluttet. 8 fra hovedkorpset, 6 juniorer, og 7 aspiranter.

Støttemedlemmer
Korpset har i 2014 hatt 31 betalende støttemedlemmer.
Hederstegn og utmerkelser
Stander for fullt medlemskap (10 år i korpset og fylt 18 år): Hanna Nystad
Asbjørn Kloster – øvingslokalet
Lokalet er mye brukt. Her øver hovedkorpset. I tillegg foregår det årsmøte, foreldremøter,
styremøter og annet. På Asbjørn Kloster har vi lager, kontor, kopimaskin m.m. Korpset er
heldig som har et eget øvingslokale der alt er lagt så vel til rette for de regelmessige
aktivitetene gjennom året. Vi deler øvingslokaler med Porsgrunn Janitsjarorkester og
Porsgrunn Sangforening.
PPG har sluppet og betale husleie for 2014 for Asbjørn Kloster.
I 2014 har vi hatt gruppeøvelser og enkeltundervisning på Vestsiden Skole på tirsdager.
Samarbeid med Borge skolekorps
Også i år har vi samarbeidet med Borge skolekorps. Juniorene fra begge korps har hatt
fellesøvelser på Borge skole på torsdager. Vi har samarbeidet om seminar til Fjelltun og
Klokkerholmen, vårkonsert i Herøyahuset, høstkonsert i Ælvespeilet og felles juleshow på
Høgskolen. PPG Juniorene gikk med Borge 17.mai og vi gikk som et stort felles korps på
Barnas dag.
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PPG er organisert på en slik måte
Musikantene er aspirant ett år og junior i to år. Siden vi samarbeider med Borge om
aspiranter og juniorer så har flere valgt å spille med juniorene lenger enn 2 år. Dette er for
noen en trygg arena å bli gode på, mens andre som trenger utfordringer kan komme og spille
med hovedkorpset tidligere.
De som spiller i Borge melder overgang til PPG når de begynner på ungdomsskolen. Alle kan
hospitere hos hovedkorpset fra våren i 7. klasse.
Enkeltundervisningen har vært på Vestsida Skole. En del av medlemmene undervises av
korpsets eldre medlemmer og andre instruktører, mens noen av musikantene har sin
enkeltundervisning på kulturskolen.
Aktiviteter
Antall fellesøvelser for korpset har i 2014 vært 53.
Aktivitetsplaner planlegges av styret og dirigent. For å gjennomføre ulike arrangementer er
det et godt samarbeid mellom styrets medlemmer, dirigent, arrangementskomite og
finanskomite.
Utenom øvelsene har vi hatt følgende spilleoppdrag, aktiviteter og seminarer:
Vårhalvår
 17.-19. januar: seminar på Fjelltun

5. februar: årsmøte

24.mars: deltok tillitsvalgte og 2 fra styret på ”Den store gavefesten” der forskjellige
organisasjoner mottok pengegaver fra Sparebanken Grenland.

29.-30. mars: seminar og vårkonsert i Herøyahuset med Borge og PJO

26.-27. april: marsjseminar

10.-11. mai: dugnad på Monster race

17.mai: (morgenparade, barnetog fra Hovenga, Bergsbygda og borgertog)

31. mai: parade på Barnas dag sammen med Borge

14. juni: dugnad på bruktmarked og Herøya dagen

20.-22. juni: festival i Kristiansand

27. juni: Dugnad for Breidablikk borettslag

Mange av våre musikanter var med på flere konserter med kulturskolen.
Høsthalvår

19. september: rekrutteringsrunde på Myrene, Grønli og Vestsiden barneskoler

5.-7. september: dugnad Formula Offroad, KNA

23. september: aspirantopptak på Vestsida Skole

12.-14. september: seminar på Klokkerholmen

2. oktober: foreldremøte for aspiranter på AK og pizza kveld for alle.

23. oktober: korpstreff i Ælvespeilet

31. oktober -2. november: seminar og høstkonsert i Ælvespeilet sammen med Borge
og Grenland Brass.

6. desember: juniorene spilte julesanger på Hovengasenteret.
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12.-14. desember seminar og juleshow i på Høgskolen i Telemark sammen med
Borge Skolekorps.
14.desember: Juniorene holdt konsert på L9.
13.desember: juleball
24.desember: spilling på St. Hansåsen og Frednes sykehjem.

Kurs
Sommer
1 musikant på rødt kurs og 2 musikanter var på blått kurs på NMF sommerskole på Seljord
folkehøyskole.
PPG dekket 50% av kursavgiften, pr. musikant på sommerkursene.
Sosialt samvær
Styret oppfatter det sosiale miljøet og trivselen i korpset som avgjørende viktig for å beholde
musikantene. Dette har derfor vært og bør også i fremtiden være et satsingsområde. Vi har
de siste årene jobbet bevisst med at aspirantene og yngste juniorer har fått ta del i
arrangementer i større grad enn tidligere. Vi ser også viktigheten av at foreldrene blir
involvert på et tidlig tidspunkt.
Alle har vært invitert med til Fjelltun. Aspirantene var ute å lekte i snøen, mens de større fikk
en dag i slalombakken hvis de ville. Aspirantene hadde øvelse sammen med juniorene. De
tradisjonelle lekene var på plass om kvelden. Noen få musikanter fra Borge var også med.
Som sommeravslutning dro vi til Sørlandsfestivalen i Kristiansand. Festivalen var inne i
dyreparken hvor musikantene både deltok i parader, konserter og de fikk fritid i parken med
alle de fasilitetene som finnes der. Aspirantene og Juniorene fikk også delta og ett eget
seminar i regi av festivalen.
Høst seminaret ble også i år lagt til Klokkerholmen, som har alt vi trenger av øvingslokaler og
muligheter for aktiviteter som seiling, fisking og bading med grilling og sosialt på kveldene.
Her var også noen av musikantene og ledere fra Borge med.
I forbindelse med seminaret til høstkonserten ble det arrangert sosial kveld på Borge Skole.
Juniorene og aspirantene fikk tilbud om overnatting her.
Historiens første PPG juleball ble arrangert lørdag 13.desember, kveldens polonese vil nok
mange av musikantene huske lenge. PPG`s første prins og prinsesse.
Søndag 14. desember ble året avsluttet med juleshow på Høgskolen. Her ble det delt ut
stjerner og utmerkelser til PPG. Dette var en koselig førjulskveld med god julestemning.
Lokalet var helt fullt. Denne førjulstradisjonen er en suksess.
Styrets arbeid
Økonomi og organisatorisk arbeid har naturlig nok vært hovedsaker for styret gjennom året,
samt utfordringen med at dirigent Geir var borte halve av høsten. Styret har hatt 10
styremøter i 2014 og behandlet 118 saker gjennom året. Fast på sakslista står alltid
informasjon fra leder, økonomirapportering og oppdatering av medlemslister. Dirigent og
tillitsvalgte har eget punkt på sakslista der de får anledning til å informere eller ta opp aktuelle
saker. Arbeidet i styret har gått bra med en god fordeling av arbeidsoppgaver.
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Etter årsmøtet var mange verv besatt av nye personer. De måtte da bruke litt tid på å sette
seg inn i sine ansvarsområder og oppgaver. Dette har fungert godt og det er en god tone og
engasjement i styret.
Konserter/ festivaler/ konkurranser
Vårkonsert i Herøyahuset
Sørlandsfestivalen i Kristiansand
Høstkonsert i Ælvespeilet
Korpstreff på Ælvespeilet
Juleshow på høgskolen
Inntektsgivende tiltak/økonomi
Finanskomiteen har en viktig oppgave i de inntektsbringende tiltakene de er ansvarlige for.
Arbeidet til komiteen har gitt gode inntekter. Det har vært følgende inntektsgivende tiltak:
 Bingo
 ”Grasrotandelen”
 Vårlotteri
 Kiosksalg for på Herøyadagen og vakthold på Herøyafesten.
 Spilleoppdrag i forbindelse med 17. Mai og Barnas dag.
 Hagedugnad på Breidablikk
 Kiosksalg for KNA på Formula Offroad.
 Loddsalg på konsertene
 Etter søknad har vi mottatt gaver fra følgende:
o Sparebanken Sør
o Sparebank1 Telemark
o Porsgrunn sang og musikkråd
Fornyelse av instrumenter:
I år har vi valgt å bruke midler på omfattende oppgradering av eksisterende instrumenter.
(28.450,-)
Avslutning
Avslutningsvis vil styret få peke på følgende:
 Vi har i 2014 hatt en noe redusert rekruttering, lærerstreiken ved skolestart er en mulig
årsak?
PPG har flest musikanter i gruppen 12-14 år. Dette ser vi ikke på som noe problem, vi har en
dyktig dirigent som vet å legge til rette og inspirere.
Styrets viktigste arbeid blir fortsatt å rekruttere og beholde musikantene våre. Vi trenger ca.
15 nye aspiranter hvert år for å opprettholde medlemsantallet.
Det er alltid mange utfordringer å gripe fatt i men vi føler at vi er på rett vei.
For å få dette til trenger vi engasjerte foreldre og musikanter, god økonomi og tilrettelegging.
Vi har høy kvalitet i korpset vårt, godt miljø, og en dyktig dirigent.
Alt ligger til rette for et godt 2015.
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