Velkommen til

FORMANDSMØDE I
Landsgardeforeningen
søndag den 20. november 2016
her i Brovst

Velkommen til

FORMANDSMØDE I
Landsgardeforeningen
lørdag den 26. november 2016
her i Sakskøbing

LGF logo nu med grevekrone

Landsgardeforeningen (LGF)

Sammenslutningen af Danske Bygarder
Protektor: Hans Excellence Ingolf, Greve af Rosenborg

LGF protektor har givet sin tilladelse til, at anvende Grevekronen
sammen med landsorganisationens logo, formål og virke.

Dagens program
09:00 – 10:00: Ankomst, kaffe/te og rundstykker
10:00 – 10:15: Velkomst og gensidig præsentation
10:15 – 12:00: Siden sidst, herunder DM for Bygarder 2017 i Vejen
12:00 – 12:45: FROKOST
12:45 – 14:45: Medlemsforeningerne fortæller om, hvad der sker ude
lokalt rundt om i det ganske land
14:45 – 15:00: Kaffe/te og kage.
15:00 – 15:45: Fælles plenum, gensidig orientering og hvad skal ske.
15:45 – 16:00: Evaluering af dagen.
TAK FOR I DAG – KOM GODT HJEM

Tilskud bevilliget til LGF
• Kulturstyrelsen – §44 midler.
Landsgardeforeningen har modtaget kr. 29.933,00 i tilskud for 2016.
En mindre bevilling ift. året før på 5.643,00 kr.

• Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF)
Landsgardeforeningen har modtaget kr. 800.000,00 for 2016. Det forventes
også for året 2017.
1. DUF har ift. samtlige tilsluttede medlemsorganisationer skåret 5%.
2. Desuden har vi 4 medlemsforeninger som skal have tilrette deres
vedtægter i forhold til DUF, da vi ikke har modtaget tilskud fra disse 4
medlemsforeninger fordi de ikke opfylder betingelserne ift. medlemmernes
medindflydelse i lokalforeningsvedtægterne.
3. LGF kan fortsat søge om tipstilskud for to år af gangen, altså 2017+2018.
4. LGF deltagelse i internationalt virke, vil kunne søge 75% refusion iht. regler.
5. DUF indkaldte til informationsmøde omkring fremtidens tipstilskudsregler.

Ansøgt Statens kunstfond

LGF har ansøgt om 100.000,- kr. i tilskud til amatørmusik
Hvert andet år samles de bedste foreningers garder til LGFs flagskib ”DM for Bygarder” for at mødes og blive vurderet i
deres musiske kunnen i 3 kategorier: ”Marchrelaterede” optrædener, der dækker over tattoo/show og bymarch,
”koncertrelaterede” optrædende, der dækker over koncerter med tambourkorps, slagtøj, Brass Band og
harmoniorkestre, samt en kategori med mere ”frie” optrædener, der kan rumme alt fra sang til guitar og andre i
gardersammenhænge utraditionelle instrumenter.
Det næste DM finder sted i 2017 i Vejen i dagene fra 29. juni – 2. juli og der regnes med omkring 1200 deltagere fra hele
Danmark fordelt på mere end 30 korps, bands og orkestre.
Hvad angår selve konkurrencerne er deltagernes repertoirer ofte en blanding af nutidig musik og selvskrevne værker, da
elementer som originalitet, sammenspil og intuition, vurderes højt af dommerne. I marchkategorierne bedømmes
deltagerne endvidere for både deres musiske og visuelle repertoire og udførelse, herunder tambourmajorens ledelse.
De mange konkurrencer bedømmes af et panel af 8 professionelle dommere fra ind og udland. De giver
konkurrencedeltagerne en mundtlig vurdering med fokus på konstruktiv kritik samt en karakter. Bedømmelse optages
på cd, så den efterfølgende kan indgå i det daglige arbejde i de lokale musikkorpsforeninger efter DM.
I 2017 er det LGFs 25 års jubilæum og for at fejre det, vil LGF indbyde alle de garderkorps, der ikke normalt stiller op i
konkurrencerne til DM til en særskilt workshop for at der også kommer fokus på dem, ligesom LGF vil gennemføre et
nationalt arrangement for lokale kulturfolk og borgmestre, der skal gøre opmærksom på det potentiale, der ligger i
amatørmusikken indenfor bygarder kulturen, som er kilde til børne- og unges musikalitet, bevægelse og livsfærdigheder.

KUNSTSTYRELSEN HAR BEVILLIGET 80.000,- kroner

LGF Hjemmesiden
• Tidligere base fraflyttet – rettigheder
Vi har nu kontrollen og rettighederne

Ny location, nyt udseende, indretning, udbygges, tilpasses og et vedholdende, men
også et skabende informationsforum til glæde for både medlemmer, foreninger og
alle dem der gæster vores hjemmeside.

• Vores uundværlige udstillingsvindue

Ift. Samfundet, Synlighed, Samarbejde, Skabende, Spændende, Samhørighed og
Socialt.

• En meget vigtigt socialt informationskanal
FACEBOOK ”Alle os der syntes Garderlivet er fedt”

• Et andet informationsmedie: Lederforum
FACEBOOK ”Lederforum” – INTERN GRUPPE: Viden om, Informationer, Oplysninger,

Brøndby – LGF sagen
Landsgardeforeningen har i sagen med Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S indgået frivilligt forlig.
a. Danske kroner: 750.000, inklusive moms, som betaling i henhold til Coorporation Agreement vedrørende Live on
Stage (LOS) DM/VM 2015 indgået mellem Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S og Landsgardeforeningen (LGF).
b. LGF er forpligtet til senest den 15. april 2016 at betale Brøndbyernes I.F. Fodbold DKK 600.000.
c. LGF forpligter sig herudover til at afdrage den resterende gæld på DKK 150.000 ved to betalinger.
d. LGF betaler således DKK 75.000 senest den 1. december 2016 samt
e. DKK 75.000 senest 1. december 2017.
f. LGF kan til enhver tid indfri gælden helt eller delvist ud over de ovenfor nævnte afdrag.
g. Endvidere er der aftalt mellem parterne, at LGF ved indgåelsen af denne forligsaftale ikke er bundet af Aftalens
punkt 14 vedrørende afholdelse af DM/VM 2019 og DM/VM 2023.
h. Landsgardeforeningen har som ovenfor anført overført og indbetalt 600.000,- kroner, hvorefter der henstår
150.000,- kroner.
i. Landsgardeforeningens bestyrelse er lettet over afgørelsen med et frivilligt forlig. Det oprindelige krav fra
Brøndbyernes I.F. Fodbold var på 1.250.000,- kroner.

Et frivilligt forlig hvor Landsgardeforeningens bestyrelse har opnået:
1. Undgået en retssag.
2. Undgået yderligere advokatomkostninger.
3. Undgået yderligere sags og renteomkostninger.
4. Nedbragt det oprindelige krav med 500.000,- kroner.
5. Annullering af aftalerne om at LGF skulle afvikle DM/VM på Brøndby Stadion i 2019 samt 2023.

Landskontoret meget fleksibelt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vores telefon og postadresse i Odense
Vores arkiv og opbevaring i Odense centrum
Vores økonomiafdeling og bogholderi i Brovst
Vores eksterne revision i Esbjerg
Vores kommunikationsafdeling i København
Vores SHOP i Nyborg
Vores rejseplanlægning i Holstebro
Vores mødevirksomhed – rundt i Danmark

Kursusvirksomheden
8. – 10. april 2016

Afviklet på Stenlille Skole
Tambourmajorkursus
Instruktørkursus
Bestyrelseskursus

DIRIGENTKURSUS
Landsgardeforeningen kan med glæde invitere
alle medlemmer til Dirigentkursus Basiskursus

Introduktion til dirigentfaget – for interesserede
i orkesterdirektion
Lørdag den 19. November 2016
fra kl. 10.00 – 18.00 i Odense,
med Odense Pigegarde som lokal værtsgarde

Kursusvirksomheden
kalenderåret 2017
Lørdag og søndag 22. – 23. april
Tambourmajorkursus – ”mens vi venter på DM”
Bestyrelseskursus – ansvar og pligter
Lokalarrangør søges……….

Fredag, lørdag og søndag 15. – 16. – 17. september
Kursusudvalg arbejder med emner
Lokalarrangør søges…….

Kursusemner og andre initiativer imødeses meget gerne

Nordisk samarbejde
Repræsentanter fra bestyrelsen deltog i nordisk
konference, repræsentantskabsmøde og
amatørmusikfestival weekenden 16. – 18.
september 2016 i Linköping Sverige.

Nordisk Musik Union (NoMU)
Musik i Norden (MIN)

Øvrige samarbejdsorganisationer

LGF medlem af AKKS
LGF medlem af Danmarks Samfundet
LGF medlem af WAMSB

Endvidere hvad med:

DAO, DAM, DO

GARDER-REJSER
LGF har indgået en 3-årig samarbejdsaftale med
firmaet fra Holstebro:

OUR WORLD
Christian Weis Jensen

Færdigpakkede rejser med bus og fly








Økonomi – budget
Varighed
Turprogram inklusive spilletilladelser
Indkvarteringsforhold ½ eller helpension
Rejseforsikring
Informationsaften
Rejseleder

LGF SHOP
LGF har indgået ny samarbejdsaftale med vores
polske leverandør GÓRALCZYK fra Krakow, indtil
2019.
Omfatter støvler, sko, nodetasker, remme og
snørebånd.
Shoppen mange øvrige artikler kan der læses
mere om på hjemmesiden – herunder støvle- og
skosværte, handsker, nodehæfteholdere samt om
miniaturemedaljen.

Samarbejdsaftale
Landsgardeforeningen har fortsat en
samarbejdsaftale med

KODA
”Tommelfingerregler”

Selvarrangerende musikaktiviteter og koncerter.
Foreningen skal selv sørge for at indsende spillede koncertnumre
med navn og komponist til LGF umiddelbart efter koncerten.
Tvivlspørgsmål omkring KODA – kontakt LGF.

Overordnede emner
Bestyrelsesmøder kalenderåret 2017







27. – 29. januar 2017 – årlige bestyrelsesweekend
10. marts 2017
1. – 2. april 2017
10. – 11. juni 2017
2. – 3. september 2017
4. november 2017

Kommende aktiviteter
• Varsling af ordinært Repræsentantskabsmøde
senest den 1. december 2016

• Indkomne forslag, herunder forslag til
vedtægtsændringer skal være LGF i hænde
senest den 15. januar 2017

• Indsendelse af medlemsopgørelser
senest den 15. januar 2017

• Indstillinger til fortjenstmedaljer
senest den 15. januar 2017

Overordnede emner
FORMANDSMØDER 2017
Vest Danmark
Lørdag den 18. november
lokalarrangør søges….

Øst Danmark
Søndag den 19. november
lokalarrangør søges….

Budgetramme generelt: 100,- kr. pr. prs. + 1.000,- kr. for værtskab

Jubilæer hos medlemsforeninger
kalenderåret 2017
Horsens Garden kan fejre 75 år
Danehofgarden – Nyborg kan fejre 60 år
Helsingør Pigegarde kan fejre 60 år
Blæseorkestret Søndermarken fra Randers
kan fejre 50 år
Nakskov Garden kan fejre 40 år
Slagelse Garden kan fejre 40 år
Ruds-Vedby Garden kan fejre 30 år
Festligholdes eller markeres dette påskønner LGF med:
10, 20, 30, 40, 60, 70, 80, 90 år = 1.000,- kroner
25, 50, 75, 100 år = 5.000,- kroner

Lokale opfølgninger i forhold til
medlemsforeningerne
1. Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) tipstilskud til Landsgardeforeningen
(LGF) sker på baggrund af fastsatte retningslinjer.
2. Opfyldelse af retningslinjer gør sig naturligvis også gældende i forhold til
den lokale bygardeforenings medlemskab af LGF, hvilket vil sige, at det i
bygardeforeningens vedtægter tydeligt skal fremstå, at det enkelt
medlem er sikret medindflydelse.
3. Medindflydelse vil sige aktive medlemmers deltagelse i forhold til de
demokratiske beslutningsprocesser, afstemninger, valgbarhed og
medindflydelse.
4. Aktive medlemmers medvirken /deltagelse i bestyrelsesarbejdet .

Udtræder sit medlemskab
af Landsgardeforeningen
Fra og med udgangen af kalenderåret 2016, skal vi desværre sig
tak for trofast medlemskab af Landsgardeforeningen til:

Drabantgarden fra Hillerød
(Medlem af LGF siden 26. juli 1993 – 23 år)

Kimbrergarden fra Aars
(Medlem af LGF siden 30. december 1994 – 22 år)

Ordinær
Repræsentantskabsmøde
Landsgardeforeningen afholder sit
ordinære Repræsentantskabsmøde
lørdag den 11. marts 2017 kl.: 10:00
Afvikles på adressen ?

Overordnede emner
Udvalgsseminar

Afholdes lørdag og søndag
1. – 2. april 2017
Afholdes på
Svendborg Vandrehjem

25 års jubilæum første del
I forbindelse med afviklingen af Danmarks Mesterskaberne for
Bygarder 2017 i Vejen er besluttet, at Landsgardeforeningen vil
markere sit 25 års jubilæum

Udover DM deltagerkredsen indbudte gæster, vil LGF protektor
Hans Excellence Ingolf, Greve af Rosenborg og
Grevinde Sussie af Rosenborg være repræsenteret
Endvidere repræsentanter fra danske og udenlandske amatørmusikorganisationer deltage.

SÆRSKILT INFORMATIONER OM JUBILÆET FØLGER

25 års jubilæum anden del
I forbindelse med DM for Bygarder 2017 i Vejen vil LGF invitere
repræsentanter fra de kommuner og institutioner medlemsforeningerne
repræsenterer lørdag den 1. juli kl. 11:30 til en dialog om:
”at Landsgardeforeningen bygger på en idé om, at musikalitet og bevægelse styrker børn og unges
intellektuelle og sociale udvikling, dette igennem øgede livsfærdigheder og kompetencer”.

Efterfølgende en besigtigelse af konkurrencekategorierne.
*********

(Medlemskredsen kan ved receptionen lade sig repræsentere med to ledere og to gardere)

LGF protektor Hans Excellence Ingolf, Greve af Rosenborg og Grevinde Sussie af Rosenborg
Kulturministeren, Borgmestre, Musiske Skolers ledere, Kulturudvalgsformænd fra Bygardernes
hjemstedkommuner inviteres til denne spændende dag.
Endvidere repræsentanter fra danske og udenlandske amatørmusikorganisationer, og naturligvis
samarbejdspartnere.

SÆRSKILT PROGRAM FOR DENNE DEL UDSENDES TIL BERØRTE

DM FOR BYGARDER 2017
Torsdag, fredag, lørdag og søndag
29. – 30. juni 1. – 2. juli 2017 med Vejen Garden som lokalarrangør
 Overordnet program:
ankomst, indkvartering, åbnings- og afslutningsceremonierne
spisetider, aftenunderholdning, afvikling af den frie konkurrence
 Forhåndstilkendegivelser – hvem deltager i DM 2017
 Navne og funktioner på LGF hjælpestaben
 Endelig tilmeldingsfrist og offentliggørelse af deltagende bygarder
 Endelig tilmeldingsfrist – udenfor konkurrence, navne på bygarder
 Nodemateriale – indsendelse
 Betalingsfrister – samt frameldingsbetingelser
 Tidsprogram for DM-konkurrence
 Navne på Dommerstaben
 Endeligt DM dagsprogram og hvor skal man indkvarteres mv.
 Pressens bevågenhed såvel de sociale medier

Følgende har forhåndstilkendegivet
deltagelse i DM 2017 i Vejen
1. 6. Juli Garden
2. Blæseorkestret Søndermarken
3. Bornholmer Garden
4. Brovst Pigegarde
5. Danehofgarden – Nyborg
6. Den Jyske Pigegarde – Aarhus
7. Det Fynske Slagtøjsakademi
8. Gladsaxe Pigegarde
9. Greve Pigegarde
10. Hinnerup Garden
11. Hobro Garden
12. Holbæk Garden
13. Horsens Garden
14. Juelsminde Pigegarde
15. Nuclear Devils Drumband – Denmark
16. Nykøbing Falster Garden
17. Odense Pigegarde

18. Odense Tambourkorps
19. Odder Garden
20. Odsherred Garden
21. Peder Most Garden
22. Rosenholm Tambourkorps
23. Prins Jørgens Garde
24. Roskilde Garden
25. Ruds-Vedby Garden
26. Skive Garden
27. Skjern Garden
28. Skælskør Marinegarde
29. Slagelse Garden
30. Sønderborg Garden
31. Vedbæk Garden
32. Vejen Garden
33. Aalborg Garden

Deltagelse udenfor konkurrence
”Sølvpakken”

Den Sønderjyske Pigegarde – Rødding
Derudover afventes endelig stillingtagen fra henholdsvis:

Nakskov Garden
Den Sønderjyske Garde – Aabenraa
Ringkøbinggarden

”DM SØLVPAKKEN”
DM-SØLVPAKKE – UDENFOR KONKURRENCE:
PERIODEN LØRDAG/SØNDAG DEN 1. – 2. JULI 2017
1) Medlemsforeninger under LGF der ikke ønsker at deltage i konkurrencerne,
men i stedet vil ankomme lørdag 1. juli 2017 senest kl. 10:00.
2) Indkvarteres på en skole udenfor Vejen centrum.
3) Garden deltager i forening med øvrige garderkorps udenfor konkurrence i
en tilrettelagt bymarch gennem Vejen centrum.
4) Inklusiv entré lørdag og søndag – særlig farve armbånd, da deltageren ikke
pludseligt kan indtræde i konkurrencen.
5) Forplejningen starter lørdag med frokost, festmenu – 2 retters, samt
morgenmad og frokost.
6) Ledere indbydes til at tage del i 25 års jubilæumsreceptionen lørdag
eftermiddag fra kl. 15:00 – 16:30.
7) Festmiddagen starter kl. 18:30
8) Disse garderkorps skal medvirke i afslutningsceremonien, hvis det enkelte
garderkorps ønsker det?

Forpligtelser
Udvalgsformænd
1) Udvalgsformanden har koordinationsansvaret mellem udvalg og bestyrelse.
2) Udvalgsformanden er ansvarlig for overholdelsen af tildelte økonomiske midler.
3) Udvalgsformanden er ansvarlig for gennemførelse af udvalgets arbejde i henhold til retningslinjer
og forretningsorden.
4) Udvalgsformanden er ansvarlig for, at sikre udvalget efterlever organisationens værdier.
5) Udvalgsformanden har den løbende kontakt med de respektive udvalgschefer.

Udvalgschefer
1)
2)
3)
4)

Udvalgschefen har ansvaret over de, af repræsentantskabet, valgte medlemmer.
Udvalgschefen refererer direkte til udvalgsformanden.
Udvalgschefen udpeges af bestyrelsen.
Udvalgschefen har, over for bestyrelsen, ansvar for, at føre det pågældende udvalgs aktiviteter ud
i livet

Udvalgsmedlemmer
1) Udvalgsmedlemmet refererer direkte til udvalgsformanden.
2) Udvalgsmedlemmer vælges demokratisk/udpeges af bestyrelsen.
3) Udvalgsmedlemmet har medansvar, over for bestyrelsen i at føre det pågældende udvalgs
aktiviteter ud i livet

Kommunikationsudvalget
• Kommunikationsudvalget
•
•
•
•
•
•
•
•

5 medlemmer – bestyrelsesmedlem udpeges som formand, samt kommunikationschef udpeges af
bestyrelsen, derudover vælges 3 repræsentanter direkte af repræsentantskabet, for 1 år.
Sociale medier
Landsgardeforeningens facebookside
”Alle os der synes Garderlivet er fedt!” – Facebook
INFO-mails
Hjemmeside
Markedsføring
Kommunikation af øvrige udvalgs aktiviteter.

Udvalgsformand Benjamin Hansen, LGF-bestyrelse
Kommunikationschef
Udvalgsmedlem Marc Creutzberg

Udvalgsmedlem
Udvalgsmedlem

Konkurrenceudvalget
• Konkurrenceudvalg
•

•

•
•
•

5 medlemmer – Landsformanden virker som formand for konkurrenceudvalget, konkurrencechef
udpeges af bestyrelsen, derudover vælges 3 repræsentanter direkte af repræsentantskabet, for 1
år.
Danmarksmesterskaberne
– Planlægning, koordinering, logistik og location, markedsføring, dommer-udvælgelse,
konkurrence regler, samarbejde, hjælpestab/officials, lyd udstyr m.m.
Internationale konkurrencer
Medarrangører, samarbejdspartnere, optager team med lyd udstyr m.m.
Konkurrencechef fungerer som DM sekretariatschef.

Udvalgsformand, Carsten Petersen, LGF-bestyrelse
Konkurrencechef, Kevin Hjorth Andersen
Udvalgsmedlem, Alex Schiellerup
Udvalgsmedlem,

Udvalgsmedlem,

Eventudvalget
Eventudvalget
•

5 medlemmer – bestyrelsesmedlem udpeges som formand, samt udpeges eventchefen af
bestyrelsen, derudover vælges 3 repræsentanter direkte af repræsentantskabet, for 1 år.

•

Sociale arrangementer, såsom optræden i forlystelsesparker, garderne mødes på tværs og lign.,
samt udvikling af nye sociale, samt musiske events.

•

Udvikling af praktiske forhold ved afholdes af DM, i samarbejde med konkurrenceudvalget.

Udvalgsformand, Kirsten Nielsen, LGF-bestyrelse
Eventchef ,
Udvalgsmedlem, Ane Marin Petersen
Udvalgsmedlem, Ida Savkov Østergaard
Udvalgsmedlem,

Kursusudvalget
Kursusudvalget
•

5 medlemmer – bestyrelsesmedlem udpeges som formand, samt udpeges kursuschef af bestyrelsen,
derudover vælges 3 repræsentanter direkte af repræsentantskabet, for 1 år.

•

Tambourmajorkursus, dirigentkursus, instruktørkursus, bestyrelseskursus, tattoo-show
koreograf/udvikling, webinars, projektledelse, samt forskellige workshops og lign.

Udvalgsformand, Laura Steengaard, LGF-bestyrelse
Kursuschef, Rikke Marin Petersen
Udvalgsmedlem, Piet Egmudt
Udvalgsmedlem, Nicolai Mangor Nielsen
Udvalgsmedlem,

Projekt Bygarder Profil
”Projekt Bygarder Profil”
Landsgardeforeningens medlemsforeninger skal
med to personer fra hver eneste bygarde,
med instrument og i uniform naturligvis,
gennem sin deltagelse, tage del i projektet af én
dags varighed, og skabe mange billeder
der viser og fortæller verden udenfor, hvad er:

Danmarks Bygarder Kultur?

”LGF og de fire U'er”

