
Referat fra repræsentantskabsmødet 2017 i Svendborg 

 

Side 1 

Referat af repræsentantskabsmøde lørdag den 11. marts 2017 på 

Danhostel Svendborg Vandrerhjem & Kursuscenter 

REPRÆSENTANTSKABSMØDETS ÅBNING. 
Landsformand Carsten Petersen bød de 115 fremmødte velkommen. 

LGF fanen blev ført ind af Peder Most Garden 

PKT. 1 VALG AF DIRIGENT 

Bestyrelsen indstillede Marc Dean Mejnert 

- Marc Dean Mejnert blev valgt uden modkandidater 

Dirigenten bød velkommen og konstaterede, at det var godt at se at alle var kommet godt frem. 

Dirigenten satte sangen ’Svantes lykkelige dag’ i gang og alle sang med. 

Dirigenten konstaterede, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt i henhold til vedtægternes § 5 stk. 2 

og 5. Dirigenten gennemgik dagens program samt programmet for aftenens festligheder. Dirigenten 

gennemgik stemmeproceduren samt procedurer for, hvordan man kunne få ordet. 

PKT. 2 VALG AF STEMMETÆLLERE 

Nedenstående stemmetællere blev valgt: 

1. Pia – Randers Pigegarde 

2. Per Stengaard – LG Shoppen 

3. Michael Madsen – Sakskøbing Tamburkorps og Brassband 

4. Bente Skov – Skive Garde 

PKT. 3 KONSTATERING AF FORENINGERNES TALMÆSSIGE REPRÆSENTATION  

De fremmødte medlemsforeninger var: 

1. 6. juli Garden 

2. Blæseorkestret Søndermarken 

3. Bornholmer Garden 

4. Brovst Pigegarde 

5. Danehofgarden - Nyborg 

6. Den Jyske Pigegarde 

7. Den Sønderjyske Garde 

8. Den Sønderjyske Pigegarde 

9. Faxe Garden 

10. Greve Pigegarde 

11. Helsingør Pigegarde 

12. Hinnerup Garden 

13. Hobro Garden 

14. Holbæk Garden 

15. Morsø Garden 

16. Nakskov Garden 

17. Nykøbing Falster Garden 

18. Odder Garden 

19. Odense Pigegarde 

20. Prins Jørgens Garde 

21. Randers Pigegarde 
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22. Ringkøbinggarden 

23. Roskilde Garde 

24. Ruds-Vedby Garden 

25. Sakskøbing Tamburkorps og Brassband 

26. Skive Garden 

27. Skjern Garden 

28. Skælskør Marinegarden 

29. Slagelse Garden 

30. Sønderborg Garden 

31. Varde Garden 

32. Vedbæk Garden 

33. Vejen Garden 

34. Aalborg Garden 

Fra bestyrelsen: 

1. Landsformand Carsten Petersen 

2. Næstformand Kirsten Nielsen 

3. Landskasserer Hans Jørgen Larsen 

4. Bestyrelsesmedlem Laura Steengaard 

5. Bestyrelsesmedlem Benjamin Hansen 

I alt 73 stemmer, inklusiv bestyrelsen. 

Dirigenten konstaterede, at der var fremmødt repræsentanter fra 34 stemmeberettigede medlemsforeninger, 

der havde 2 stemmer hver samt 5 stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer, hvilket i alt blev: 73 

stemmeberettigede. 

Derudover var følgende gæster tilstede ved repræsentantskabsmødet: 

- Mikkel Boeck Eisgart, LGF eksterne revisor 

- Christian Wies Jensen, Our-World, Rejseselskab 

- Mariann Steengaard, LGF-shoppen 

- Per Steengaard, LGF-shoppen 

PKT. 4 BESTYRYELSENS BERETNING FREMLÆGGES OG STILLES TIL DEBAT 

Landsformand Carsten Petersen fremlagde den udsendte beretning mundtligt og fremhævede: 

 
Historie er vigtig 

Det er godt at kunne samles om noget vigtigt. Beslutningen den gang landede heldigt på en 
landsorganisation, så man havde noget at stå sammen om. Det kan i dag markeres med 25 år. Den gang 

havde man ikke moderne midler og kunne ikke sende alt elektronisk. Landsformanden fremviste et program 

fra 1993. I programmet var en side over, hvordan sessionen så ud den gang. Han fremhævede, at bestyrelsen 
kun var på 5 medlemmer og fortalte om de udvalg, der var den gang: NINO udvalg (nationalt og 

internationalt udvalg) har udviklet sig til det internationale arbejde, AMO udvalg (amts musikudvalg), 
Jubilæumsudvalg (siger sig selv), Kursusudvalg, som består den dag i dag, og et turisme i ind- og udland 

udvalg som har udviklet sig til rejser. Udvalgene er der ikke så mange af i dag som der var den gang. 

 
Året bragte også en udfordring i forhold til DM og VM i Brøndby som ikke var blevet gjort færdigt. I april var 

der mulighed for at indgå et frivilligt forlig. Der blev givet mandat til at bestyrelsen kunne indgå forliget. Det 
var bestyrelsen glad for. DM og VM skulle foregå i Brøndby igen i 2018 og 2019, det ville de gerne ud af. Der 

blev betalt mange penge for at komme ud af den aftale. 
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DUF 
Landsformanden fokuserede meget på DUF, da det har haft, har og vil få stor betydning. 

 

Hjemmeside og Facebook 
Hjemmesiden havde mange rettigheder som en tidligere ansat sad på. Derfor måtte det hele lægges ned. Det 

blev der gjort noget ved og der blev betalt for det. Der er mange meninger om, hvordan en hjemmeside skal 
se ud, og vores ser ud som den gør. Der bliver arbejdet på den hele tiden. Man må vænne sig til den, men 

bestyrelsen selv er glad for den. 

 
LGF bruger Facebook i to grupper, en offentlig gruppe for alle: ”Alle os der synes Garderlivet er fedt” og LGF’s 

egen facebookside. Derudover er der en lukket gruppe for garderledere: ”Lederforum”. Det fungerer godt. 
Der opfordres til at passe på. Man skal huske at lægge mærke til, hvad man laver på de sociale medier. 

 
Landskontoret er spredt geografisk 

Der er forskellige afdelinger rundt omkring i landet, men det fungerer stadig som en samlet organisation. 

 
Medlemsfordele ved LGF 

Det koster 2500 kr. at være medlem. For dette får I alle de punkter nævnt i kompendiet. Når man skal 
fremhæve LGF kan man selv liste op og vælge hvilke punkter man synes, der skal gøres brug af. 

 

Danmarksmesterskaberne 
DM er i Vejen i år. Der blev sendt en tilkendegivelse ud i november og spurgt, om forhåndstilmeldinger. Det er 

sidste gang, det bliver gjort. Bestyrelsen måtte ringe rundt og forklare at det kun var en 
forhåndstilkendegivelse. Det bliver ikke gjort igen. Anden gang der blev sendt noget, var det med tidsfrist og 

et bord, der fangede og så kom der mange tilmeldinger. 
 

Der har været mange spørgsmål vedrørende DM. Alt vil blive fortalt den 29. maj 2017. Der ryger alt 

information ud og man får alle oplysninger. Der er blevet opsat forskellige deadlines for de forskellige ting. 
 

DM 2019 er der ikke begyndt på endnu, dog begynder LGF så småt med tanker omkring det. Arbejdet vil 
begynde henover efteråret 2017, så der modtages gerne ansøgninger med henblik på at være vært for DM 

2019. 

 
Til DM vil der om lørdagen blive sat fokus på, hvad garderkulturen er. Der bliver sendt breve ud med 

information. Borgmestre, osv. vil blive inviteret til at deltage den dag. Det er godt nok i sommerferien, men 
der vil forhåbentlig kunne blive sendt nogen. 

Der bliver holdt en politisk frokost, hvor der bliver fortalt, hvad de laver. Når det er politikere, der kommer, så 

skal man være skarp, kortfattet og letforståelig. Det er der nogle kloge mennesker, der arbejder på. Der vil 
blive brugt en god toastmaster og serveret god mad. Derefter bliver der hygget en times tid, og mens der 

bliver hygget om maden, bliver der kort og godt fortalt, hvad det hele handler om. Politikerne bliver sendt ud 
og se konkurrencerne, så de kan se, hvad der egentlig bliver lavet. Det har de en stor forventning til. Om det 

lykkedes eller ej vides ikke, men der håbes. 
 

Kursus 2017 

Som en jubilæumsgave er kurserne gratis. Selve kurset vil ikke koste noget, men det vil koste noget for kost 
og logi – dette er fast til 250 kroner for en weekend, som går direkte til værtsgarden. 

De unge mennesker skal uddannes. Det kan også gavne de gamle, så de kan blive rusket op. Der bliver 
stræbet efter at det fremadrettet forbliver gratis. 

 

Chefskifte 
LGF kursuschefen er skiftet ud. Sabrina Pedersen, Aalborg Garden, tager over for Rikke Marin Petersen, Ruds-

Vedby Garden d. 1. august. 
 

KODA 
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Der er lavet en aftale med KODA i 1993, som stadig er i kraft. KODA vil gerne lave om på den, men den går 
ikke, da det er en yderst favorabel aftale for LGF. Bestyrelsen opfordrer til at bruge tilbuddene fra KODA, da 

man dermed kan slippe for store bøder og efterbetalinger. 

 
Jubilæer hos medlemsforeninger kalenderåret 2017 

I 2017 vil følgende medlemsforeninger fejre jubilæer, og vi ønsker på forhånd stort tillykke. 
 

- Horsens Garden 75 år 

- Danehofgarden Nyborg 60 år 
- Helsingør Pigegarde 60 år 

- Blæseorkestret Søndermarken fra Randers 50 år 
- Nakskov Garden 40 år 

- Slagelse Garden 40 år 
- Ruds-Vedby Garden 30 år 

- Nuclear Devils Drumbrand Denmark 20 år 

 
 

25 års jubilæum i LGF indstifter to særlige påskønnelser 
Der er oprettet to ting. En erindringsmedalje i tæt samarbejde med greven og grevinden, hvor frivillige ledere, 

som har haft over 10 års virke kan indstilles til en påskønnelse. 

 
LGF shoppen 

Aftalen med den polske leverandør GÓRALCZYK fra Krakow er blevet forlænget til 2019. Det var et meget 
langstrakt møde, men det var også meget givtigt. Priserne og stigninger er lagt ind og redegjort for på LGF-

shoppen. 
 

Udenlandsrejser  

LGF ønsker ikke at tjene penge på garderne, men derimod at tjene på samarbejdet med rejseselskabet. 
Dermed er allle pokalerne ti DM sponsoreret af Christian Weis Jensen fra OurWorld. 

 
Medlemsstatus 

De foreninger der har meldt sig ud bliver listet op. Landsformanden har snakket med nogen af dem og andre 

har ikke svaret ham. Men de trækker op i dem. Der skal gøres noget for at undgå udmeldinger og forhåbentlig 
få dem tilbage, som har meldt sig ud. De passive foreninger bliver listet. Holstebro er nedlagt og genopstået, 

de har meldt sig ud af spejderbevægelsen og meldt sig ind i LGF i stedet for. Det er vigtigt, at bestyrelsen skal 
have fat i de passive medlemmer. 

 

Vi må hele tiden kigge på, om der er noget, der kan laves om, er der noget der kan bygges til, skal man rejse 
nogle steder hen, eller andet. 

 
Carsten takker bestyrelsen. Han kan godt lide, at der både er unge og gamle med. De kommer til nogle fine 

kompromiser. De har tacklet udfordringerne godt. 
Han takker også udvalgsmedlemmerne. Dem var der ikke så mange af, men dem der er, er der blevet trukket 

og hevet i. Han siger, at det har været godt og tak for det. 

 
Dirigenten sætter beretningen til debat 

- Ingen ønskede ordet. 

PKT. 5 GODKENDELSE AF BESTYRELSENS BERETNING 

Dirigenten satte beretningen til afstemning: 

- 73 stemmer for 

- 0 stemmer imod 

- 0 stemmer blankt 
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Bestyrelsens beretning er enstemmigt godkendt 

Christian Weis Jensen fra OurWorld fik ordet. 

Christian takkede for ordet. 

Han fortalte om samarbejdet med rejseselskabet og LGF. Han fortalte også om sponsoratet der er givet til 

DM-pokaler. Han fortalte om arbejdet med de nye kataloger, de er i gang med. Der er deadline på dem midt i 

juni og vil sende nogle eksemplarer til formændene inden DM. 

Han fortalte, at man skal have visum for at besøge Rusland, medmindre man kører til Skt. Petersborg i tre 

dag. I den forbindelse laver de en kombination af en tur til Helsinki, Skt. Petersborg, Hamborg og så vil de 

også have Bruxelles med i billedet. De har mange flere steder, de gerne vil have med som Gardasøen, ture i 

Frankrig og den nordlige del af Italien. De nye kataloger vil blive dobbelt så store som de gamle. 

Dirigenten giver ordet til Tove Gæmelke, vedr. DM 

Hun takkede for ordet og oplyste at det er 13 år siden, der sidst var DM i Vejen. Hun fortæller, at byen kan 

huske det. Hun sagde, hun ikke har været her længe, men at hun stadig kan genkende en del. Hun sagde, at 

det er fortrøstningsfuldt, så folk ikke glemmer det, og de har fået besked på, at gøre nogenlunde som sidst. 

Men hvad er læringen fra sidste gang? De gør hvad de kan, de har ikke så lang tid til forberedelserne som 

sidst denne gang. Man skal huske, at alle skal tale pænt til hinanden, da man er rollemodeller for bygarderne. 

Hvis der er nogen, der taler grimt, vil der ikke blive talt med dem, de vil blive bedt om at gå uden for. 

Ifølge hende ligner idrætscenteret sig selv. Der er ved at blive bygget en grøn plads, der er et wellness 

center, en lækker svømmehal og en stor folkesal. De håber derudover også, at der kommer en tribune. 

Lørdag aften vil der være sodavandsdiskotek for dem under 12 år i svømmehallen. Der vil være godt styr på 

sikkerheden med en masse livreddere. 

Under DM vil der være udstilling af diverse uniformer i butikkerne i Vejen. Tove havde medbragt muleposer til 

alle til uniformer. Hun havde desuden også medbragt Vejen ugeavis, da DM 2017 var på forsiden. 

Hun opfordrede alle til at huske diverse deadlines samt billeder og tekst til bygarderne. Hun havde også en 

oversigt over, hvor de forskellige konkurrencer kommer til at foregå på et luftbillede. 

Hun havde oplysninger om, at der er en stor vej ved centeret, men der er en tunnel under vejen, så man ikke 

behøver at krydse den. Hvis der alligevel er nogen, der gør det, vil de blive sendt hjem. 

Hun informerede yderligere om, at dem, der kommer med bus om torsdagen skal klargøre for chaufførerne, 

hvor de skal holde. 

Hun kom med en sidste opfordring om at tage muleposerne, og at hun glædede sig til at se alle i Vejen. 

PKT. 6 FREMLÆGGELSE, DEBAT OG GODKENDELSE AF DET REVIDEREDE 

REGNSKAB 

Der henvises til særskilt materiale Årsrapport 2016. 

Landskassereren Hans Jørgen Larsen gennemgik det fremsendte regnskab mundtligt. 

Regnskabet har gennemgået både intern og ekstern revision 

Det har været et forholdsvist godt år. 

76.500 kr. – overført til egenkapital. LGF har modtaget 800.000 fra DUF. Det er lidt mindre end beregnet, 

men det skyldes en tilbagegang i medlemstal, samt en 5 procents besparelse i hele DUF.  

Regnskabet har været påvirket af forliget med Brøndby, da der ikke var budgetteret med mere end LGF’s 

oprindelige forligsfoslag. 

Selve regnskabets resultatopgørelse, viser et overskud på kr. 76.510,- 

Dirigenten sætter regnskabet til debat 

- Ingen ønskede ordet 
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Dirigenten sætter regnskabet til afstemning 

- 73 stemmer for 

- 0 stemmer imod 

- 0 stemmer blankt 

Regnskabet er enstemmigt godkendt 

 

PKT. 7 INDKOMNE FORSLAG 

Ingen indkomne forslag. 

 
PKT. 8 FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT 

Landskassereren fremlagde bestyrelsens ønske om, at kontingentet forbliver uændret på 2.500 kr. for aktive 

og passive foreningsmedlemskaber. Derudover ønsker bestyrelsen ligeledes at fastholde kontingentet for 

passive enkeltmedlemskaber på 250 kr. 

Dirigenten satte kontingentsfastsættelsen til afstemning: 

- 73 stemmer for 

- 0 stemmer imod 

- 0 stemmer blankt 

Kontingent er enstemmigt vedtaget 

Pkt. 9 FREMLÆGGELSE, DEBAT OG GODKENDELSE AF STRATEGISKE MÅL 

Bestyrelsesmedlem Benjamin Hansen fremlagde bestyrelsens strategiske mål. 

Han startede ud med at sige, at de strategiske mål er blevet mindre langsigtede, og at de også er blevet 

mindre intetsigende, da de strategiske mål i mange år har afspejlet formålsparagraffen i LGF’s vedtægter, 

men den siddende bestyrelse ser det som en selvfølge, at det er målsætningen. 

1. En afklaring om Landsgardeforeningens indplacering i Dansk Ungdoms Fællesråds nye tilskudsmodel, 

hvor DUF kommet med en begrundet udmelding om, hvilken gruppe DUF umiddelbart vurderer, 
hvilken indplacering LGF hører til i. Tipsudvalget i DUF har på nuværende tidspunkt vurderet, at LGF 

skal placeres i gruppe D. 

LGF ønsker naturligvis en tæt dialog med DUF om muligheder frem for begrænsninger. 
En nærmere afklaring vil nok først være endelig tilgængelig ved kalenderårets afslutning 2017. 

 
Benjamin forklarer, hvordan de nye regler ikke giver noget at stræbe efter eller frygte, da det hele er baseret 

på skønsmæssige vurderinger i DUF. Derfor skal vi lave stærke ansøgninger og holde løbende møder med 
DUF. Derudover, er mange de foreninger, der har meldt sig ud af LGF, inaktive medlemmer, der ikke 

eksisterede, men som stod som medlem og nu er blevet fjernet. 

 

2. En målrettet indsats med fokus på medlemsforeningshvervning rettet mod de foreninger der helt uden 

grund har valgt at udtræde deres foreningsmedlemskab af LGF, samt yderligere afdækning af, 

hvorvidt der er uniformerede musikkorps, der er forenelige med LGFs formålsparagraf kan optages 

som enten aktive eller passive medlemsforeninger. En vedholdende indsats som formentligt skal 

strække sig overslagsårene 2017, 2018 og 2019.  

Der er et problem med mailsystemet og svartid, der går for lang tid. 

Benjamin Hansen har fået mandat til at prøve at lægge KODA beretning, et Danmarkskort med foreninger og 
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medlemsindberetning på hjemmesiden. Der har været snak om at lave et intranet, men her er Facebook og 

ledernettet måske nok. 

Der er muligvis omkring 10 korps, som ikke er medlem, men som bestyrelsen gerne vil have med. Dem vil de 

få ringet til. 

Dem der er stoppet, fordi de ikke mener, at de får noget for pengene vil bestyrelsen tage ud til og fortælle, 

hvad de egentlig kan få. 

Medlemshvervning i denne kontekst er ikke kun for korps, men også for at de enkelte garder kan få 

medlemmer. Bestyrelsen laver nationale hvervekampagner på gardernes vegne. Her må alle gerne hjælpe til. 

Blivbygarder.dk skal ikke stå tom, der skal være en masse information at finde, så det er vigtigt, at de 

forskellige foreninger overholder tidsfristerne og får sendt informationerne ind, når LGF kontakter dem. 

3. Aktiv deltagelse i og medundersøgelse af fremtidige samarbejdsmuligheder på amatørmusik-området, 

samt hvilke konsekvenser LGF vil kunne drage af undersøgelsen. Amatørmusikkens organisering i 

forhold til Dansk Idrætsforbund og Dansk Ungdoms Fællesråd.  

En endelig sammenfatning fra de involverede amatørmusikorganisationer og den opfølgende 

redegørelse fra arbejdsgruppen forventes henover sommeren 2017.  

Der skal være mere samarbejde, da der traditionelt har været enormt dårligt samarbejde indenfor 

amatørmusikken.   

4. Vores amatørmusiknetværk er også en vigtig del af vores arbejdsvirke. Netværket er med til at skabe 

kontakter lokalt og globalt, udvikle men også skabe samvær, udvikle og genskabe økonomisk råderum 

afhængig af projektindhold.  

LGF har nationalt og internationalt oparbejdet mange forbindelser, skabt gennem de sidste 25 år, 

hvilket vi i LGF ønsker at fastholde i årene fremover. 

 

5. Som omtalt i bestyrelsens årsberetning vil LGF etablere musik workshop, hvor LGF inviterer 

Kulturministeren, borgmestre, kulturudvalgsformænd og kommunens musiske ledere fra de 

kommuner, hvorfra de konkurrerende bygardere kommer fra – inviteres til en ”let politisk anretning”, 

hvor indholdet er sammensat af fire hovedområder 

- Hvad ved vi de om de danske bygarder? 

- Hvad kan de danske bygarder tilbyde? 
- Hvad gør de danske bygarder i lokalsamfundet? 
- Hvad vil vi med de danske bygarder?  

Denne workshop skal danne grundlaget for målrettet kulturpolitisk indflydelse i fremtiden. 
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LGF har fået en direkte stemme til kulturstyrelsen. Det har de aldrig haft før, og det skal udnyttes. Det kan 

godt være, at de er en kulturel gruppe i DUF, men de har intet at stræbe efter. Hvad kan der gøres? 

SMART målsætning 

Til udvalgsseminar 

Lige nu bliver der bare kørt efter formålsparagraffen. Det går ikke. Der skal laves nogle ’smarte’ målsætninger 

(altså efter SMART-modellen). Det kan for eksempel være mål som ”Vi vil have 1.000 følgere på FB inden 

2017 er slut”. De er mere konkrete og noget der virker opnåeligt. 

Der blev lavet en annonce på Facebook for Danmark har talent, hvor Danehofgarden var med. For 650 kr. 

kom det ud til 40.000 mennesker. 

Dirigenten sætter de strategiske mål til debat:  

Dorthe Pieper, Hinnerup Garden 

Hun opfordrer til medlemshvervning. Hun spørger, hvem kan vi hive ind igen og hvem er lukket? Det vil ifølge 

hende være godt at få medlemslister ind. De garder, hvor der er under 25 – 30 medlemmer. Hvad gør de? 

Lukker de? Hun mener, at det vil være klogt at bruge noget krudt på at få dem til at blive. At få dem til ikke at 

lukke. Hun mener også, at det nok også er nogen af dem, der ikke kunne være her i dag. 

Karina Petersen, Nykøbing-Falster Garden 

Kommentar til pkt. 5. Det er en god idé at kontakte borgmestre osv. Hvis man får information i god tid, kan 

garderne også bakke op om det. De kan sende informationer mv. ud, såsom ”Har du lyst til at møde en 

garder?” osv. 

Benjamin Hansen, LGF-bestyrelsen svarer: 

Han er enig i begge udtalelser. 

Dirigenten satte dem til afstemning 

- 73 stemmer for 

- 0 stemmer imod 

- 0 stemmer blankt 

De strategiske mål er enstemmigt vedtaget 

Pkt. 10 FREMLÆGGELSE, DEBAT OG GODKENDELSE AF BUDGET 

Landskasserer Hans Jørgen Larsen fremlagde det tilsendte budget for 2017 – holdt op mod regnskabet for 

2016. 

Dirigenten sætter budgettet til debat: 

Dorthe Pieper, Hinnerup Garden: 

Dorthe pointerer, at der er budgetteret meget lidt til erfa-møder. De garderkorps der hører til i region midt, 

har en erfa-gruppe, som fungerer fint. Det er godt, at de kan få 1.000 kr. til at spise for, når de holder møde. 

Men de kunne godt tænke sig pengene til sammenspilsdage. 

Hvis de holder tre møder om året, så kan de få 6.000 hvert andet år. 

Benjamin Hansen, LGF-bestyrelsen: 

Der blev budgettet mere sidste år, men vores budgettering afspejler regnskabet, hvor der kun blev brugt 

2.000 i 2016, så derfor er der ikke afsat mere i budgettet. Vi vil naturligvis gerne kigge på sammenspilsdage, 

så de kan finde ud af det sammen og eventuelt afsætte mere til det. 

Hans Jørgen Larsen, Landskasserer: 

Han har en bøn, når han får indbetalinger, så giver det ham lidt et detektivarbejde, hvis folk ikke få skrevet en 
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kommentar til, hvem der har sendt det. Han skal spore det, og han bruger en masse tid på det, da det er 

svært at finde ud af. 

Dirigenten sætter budgettet til afstemning: 

- 73 stemmer for 

- 0 stemmer imod 

- 0 stemmer blankt 

Budgettet er enstemmigt vedtaget 

PKT. 11 VALG AF BESTYRELSE, UDVALG OG INTERNE REVISORER 
VALG AF BESTYRELSE: 
 

Valg af landskasserer 
Dirigenten informerer, at Hans Jørgen Larsen, Brovst Pigegarde er på valg og ønsker genvalg. 

Landskassereren vælges direkte af repræsentantskabet på ulige år. 

Der er ikke indkommet øvrige kandidater til posten. 
 

Hans Jørgen Larsen er genvalgt 
 

Valg af bestyrelsesmedlem 

Bestyrelsesmedlem Kirsten Nielsen, Vejen Garden er på valg for en ny 2-årig periode og ønsker genvalg. 
Der er ikke indkommet øvrige kandidater til posten som bestyrelsesmedlem. 

 
Kirsten Nielsen er genvalgt. 

 

Valg af bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesmedlem Benjamin Hansen, Bormholmer Garden er på valg for en ny 2-årig periode og ønsker 

genvalg. 
Der er ikke indkommet øvrige kandidater til posten som bestyrelsesmedlem. 

 
Benjamin Hansen er genvalgt. 

 

Benjamin understreger, at de unge mennesker gerne må komme og være med. De må gerne give det en 
større indsats. 

 
Valg af bestyrelsesmedlemssuppleant 

Bestyrelsesmedlemssuppleant Christian Andersen, Nykøbing Falster Garden er på valg og ønsker genvalg. 

Der er ikke indkommet øvrige kandidater til posten som bestyrelsesmedlemssuppleant. 
 

Christina Andersen er genvalgt. 
 

Valg af intern revisor 

Intern revisor Henrik Dyrvig, Roskilde Garden er på valg og ønsker genvalg. 

Der er ikke indkommet øvrige kandidater til posten som intern revisor. 

Henrik Dyrvig er genvalgt. 

Valg af intern revisorsuppleant 

Der er ikke indkommet kandidater til posten. 

Pladsen står vakant 

Valg til udvalg: 

Kommunikationsudvalg: 



Referat fra repræsentantskabsmødet 2017 i Svendborg 

 

Side 10 

Marc Creutzberg, Odder Garden 
Jasmin Holm Sørensen, Ruds-Vedby Garden 

Christina Andersen, Nykøbing Garden 

 
Alle tre kandidater er valgt ved fredsvalg 

 
Konkurrenceudvalget: 

Alex Schiellerup, Bornholmer Garden 

John H. Larsen, Nykøbing Falster Garden  
Pernille Bohlbro, Sønderborg Garden 

 
Alle tre kandidater er valgt ved fredsvalg 

 
Kursusudvalget: 

Nikolaj Mangor Nielsen, Holbæk Garden 

Christian Andersen, Roskilde Garden 
Piet Egmuth, Ringkøbing Garden 

 
Alle tre kandidater er valgt ved fredsvalg 

 

Eventudvalget: 
Ida Savkov Østergaard, Aalborg Garden 

Ane Marin Petersen, Ruds-Vedby Garden  
Aksel Sten Nielsen, Skælskør Marinegarden 

 
Alle tre kandidater er valgt ved fredsvalg 

 

PKT 12 EVENTUELT 

Lise Lotte, Vedbæk Garden: 

Hun oplyser, at da de var med til DM 2015 oplevede de ved præmieoverrækkelsen, at der var usportslig 

opførsel fra en af de større bygarder, da de ikke fik den placering, de ønskede. Hun forklarer at  

gennemsnitsalderen i hendes garde er 14,5. Hun synes ikke, det er okay, at hendes piger skal opleve det. 

Hendes spørgsmål er, om de vil opleve det samme til DM 2017? 

Carsten, landsformand: 

Til Lise Lotte, Vedbæk Garden: 

Han mener, at episoden er gennemdiskuteret og at der er lagt låg på. Den er lettet, den er vendt og afsluttet. 

Hans holdning til hvordan man opfører sig er, at det handler om moral. Det kan ske for alle. Han er overbevist 

om, at det sker ikke igen. Det var en uheldig episode. Og netop i disse tider har alle et kamera på sig 

konstant. Med det er det også sagt, at man skal agere, som man gerne vil ses af andre. Livet er ikke en 

færdig facitliste med Emma Gad osv. Der er individuelle regler i de enkelte garder, som de selv bestemmer. 

De må bare opføre sig efter de forskellige regler. Han sætter til slut igen streg under moral. 

Carsten fortsætter med ordet i evt., da der ikke er andre, der ønsker ordet 

Han har noteret sig Dorthe og Nykøbing Falsters ord. 

I kompendiet står der at formandsmødet er den 8. – 9. november. Dette er forkert. Det er den 18. – 19. 

november. Den 18. er i vest og den 19. er i øst. Der mangler nogle arrangører til det. 

Han opfordrer alle til at få tilsendt medlemsopgørelserne til tiden. Det har taget meget arbejde at skulle 

opsøge folk. Deadline for medlemstal er den 15. januar 2018. 
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Han overfører hilsener fra protektorerne, da de desværre ikke kunne deltage i dag, da Ingolfs helbred er 

dårligt. Han skal overbringe de varmeste hilsener. De har dog meddelt, at de kommer til DM. 

Han har fået hvervet af at overbringe de to medaljer, Ingolf skulle have overbragt. 

Han tilføjer til praktisk information, at dem der er valgt ind til nye udvalgsmedlem, både nye som gamle, godt 

må samles oppe foran, når mødet er slut, så de kan ses. De nye i udvalgene skal til seminar den 1. – 2. april i 

Svendborg. 

 

Repræsentantskabsmødets officielle dagsorden sluttede kl. 13:50 

TAK FOR I DAG 

 

Vedlagt er navne på samtlige medaljemodtagere ved rep.mødet 2017 

 

 

                                            

         ________________                ________________              _____________ 

               DIRIGENT                          REFERENT             LANDSFORMAND 
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TILDELT MEDALJER VED REP-MØDET 11. MARTS 2017 

LANDSGARDEFORENINGENS FORTJENESTMEDALJE 
BRONZE  

Navn på medaljemodtager: Garde 

Dorte H. Sørensen Rosenholm Tamburkorps 

Merete Stryhn Lohse Sakskøbing Tambourkorps og Brass Band 

Anette Braad Illum  Odense Pigegarde 

Peter Bjørn Thomsen Holbæk Garden 

Bjarne Refstrup Jensen Varde Garden 

Bente Øster Skou Skive Garden 

Jens Christian Lietzen Vejen Garden 
 

LANDSGARDEFORENINGENS FORTJENESTMEDALJE 
SØLV  

Navn på medaljemodtager: Garde 

Mariann Steengaard Daglig leder af LGF SHOP 

Direktør Christian Weis Jensen Rejseselskabet OUR WORLD 
 

LANDSGARDEFORENINGENS ERINDRINGSMEDALJE I SØLV I ANLEDNING AF 
25 ÅRS JUBILÆET 

Erindringsmedaljen er i sølv og er fremstillet i 25 eksemplarer og nummereret fra nr. 1 til nr. 25. 
En medalje for hvert år Landsgardeforeningen har eksisteret.  
Medaljen fremstilles ikke efterfølgende.  
Medaljen overrækkes efter forudgående lokal indstilling og på baggrund af de ovenfor beskrevne 
tildelingskriterier. 
Medaljen uddeles til modtagere i alfabetisk orden. 
 
Overrækkes over to omgange i jubilæumsåret: 

- Første gang ved Repræsentantskabsmødet 11. marts 2017 i Svendborg.  
- Anden gang ved DM for Bygarder i Vejen 1. juli 2017.  

 

Nr. Navn på medaljemodtager: Garde 

3 Kevin Hjorth Andersen Roskilde Garden 

4 Lisbeth Andreasen Den Jyske Pigegarde – Aarhus  

5 Flemming Christensen 6. Juli Garden 

6 Dorte Ravn Christensen Varde Garden 

7 Karen Østrup Christensen Ringkøbning Garden 

8 Dorit Dahl Bornholmer Garden 
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9 Johnna Ejlersen Odense Pigegarde 

10 Sanne Bergsaker Koudahl Helsingør Pigegarde 

11 Michael B. Madsen Sakskøbing Tambourkorps og Brass Band 

12 Dorthe Pieper Hinnerup Garden 

13 Jørgen Schmidt Vejen Garden 

14 Susanne Terp-Sørensen Holbæk Garden 

15 Margit Louise Wind Den Sønderjyske Pigegarde – Rødding  

16 Carsten Mikael Petersen Ruds-Vedby Garden  
 

H.E. GREVE INGOLFS FORTJENSTMEDALJE – GULD  

Navn på medaljemodtager: Garde 

Uffe Bressing Sakskøbing Tambourkorps og Brass Band 

Ann-Michelle Holmboe  Odense Pigegarde 
 

ÆRESMEDLEM I LANDSGARDEFORENINGEN 
GULDMEDALJE 

Medalje: Navn på medaljemodtager: Garde 

Nr.: 1 Poul Høite Andersen Peder Most Garden 

Nr.: 2 Per Buchholz Fhv. LGF og Roskilde Garden  

Nr.: 3 Henning Holmqvist Hansen Fhv. LGF og Prins Jørgens Garde 

Nr.: 4 Chris Smed Christensen Fhv. LGF og Varde Garden 

Nr.: 5 John Jacob Rothemejer Fhv. LGF, Ringkøbing Garden og Skjern Garden 

 


