
Velkommen til formandsmøde
lørdag den 18. november 2017 i Hinnerup



Velkommen til formandsmøde
søndag den 19. november 2017 i Slagelse



Dagsorden
09:00 – 10:00: Ankomst, der serveres kaffe/te og rundstykker.

10:00 – 10:15: Velkomst og gensidig præsentation. 

10:15 – 11:00: Nyt fra medlemsforeningerne siden repræsentantskabsmødet i marts. 

11:00 – 12:00: Christian Weis Jensen, OurWorld. Garder-rejser og forsikringer. 

12:00 – 12:45: Frokost.

12:45 – 13:45: LGF siden sidst

13:45 – 14:45: Danmarksmesterskaberne for Bygarder 2017.

14:45 – 15:00: Kaffe/te og kage.

15:00 – 15:45: Fælles plenum, hvor vi sammenfatter og konkludere.

15:45 – 16:00: Evaluering af dagen og valg af lokalarrangør til formandsmøde 2017.

TAK FOR I DAG – KOM GODT HJEM
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Nyt fra 
medlemsforeningerne
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Christian Weis Jensen
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Frokost
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Året der er gået
-Repræsentantskabsmøde 2017

-Markering af 25 års jubilæum

-Kursus – Sønderjyske Pigegarde – Rødding

-DM for Bygarder i Vejen

-Kursus – Skælskør Marinegarde 
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Udvalgschefer

Kursusudvalget – Sabrina Pedersen

Eventudvalget – vi arbejder på det…..

Konkurrenceudvalget – Kevin Hjorth Andersen 

Reportageudvalget – Mette ”Mums” Klint 
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Kursusvirksomhed 2017
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Forårskursus
22.-23. april

Tambourmajor-øveweekend og Bestyrelseskursus

Efterårskursus
15.-17. september

Tamboumajorkursus



Samarbejdsaftale
Landsgardeforeningen har fortsat en samarbejdsaftale med

KODA
”Tommefingerreglen”

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.

DER ER NU EN FORMULAR TIL KODA-INDBERETNING PÅ LGF.DK/KODA
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Foreninger der ønsker at udtræde af sit 
medlemskab af Landsgardeforeningen 

Fra og med udgangen af kalenderåret 2017, 
skal vi heldigvis ikke sige farvel og tak til nogen 

af vores trofast medlemsforeninger

MANGE   TAK   FOR   DET

LGF skal henover kalenderåret 2018 skabe kontakt til
og hverve NYE medlemsforeninger, der kan være med til 

at skabe udvikling og synlighed
om netop vores musikkultur – de danske bygarder.
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Indmeldelser i LGF

HOLSTEBRO MUSIKKORPS

Meldte sig ind i LGF 1. januar 2017

V E L K O M M E N

18+19/11/2017 FORMANDSMØDER 2018 13



Brøndby – LGF sagen
DM/VM 2015

▪9. november 2017 er der overført 75.000 kroner, som led i 
forlig indgået mellem Landsgardeforeningen og Brøndbyernes 
I.F. Fodbold A/S. 

▪Der var tale om sidste betaling, hvorfor forligets betingelser nu 
er opfyldt, og sagen er lukket.

▪Bemærk, at ifølge forliget, så er LGF ikke bundet af 
aftalevilkårene omkring LOS/VM 2019 og 2023.

▪BEMÆRK i marts 2017 modtog LGF endnu en regning fra 
DM/VM 2015 på 18.000, vedr. t-shirts købt og leveret i sidste 
øjeblik
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Tilskud til folkeoplysende virksomhed 

Kulturstyrelsen – §44 midler.                                                                                                                   
11. september 2017

Meddelte Styrelsen at LGF fik et tilsagn til konsulentvirksomhed 
og medarbejderuddannelse i 2017 således:

Finansloven for 2017 er vedtaget

LGF modtager derfor et tilskud på: 35.608,00 kr. i 2017.

Landsgardeforeningen modtog kr. 29.933,00 i tilskud for 2016. 
Altså en ekstra bevilling ift. året før på 5.675,00 kr.
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Ansøgt Statens Kunstfond
LGF har ansøgt om 2 x 30.000,- kr. i tilskud 

til dirigent- og tambourmajor kurser
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Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik har behandlet jeres 
ansøgning om tilskud til  TAMBOURMAJORKURSUS.
Landsgardeforeningen får et tilskud på 20.000,00 kr. til 
TAMBOURMAJORKURSUS i perioden 01-04-2018 til 31-10-2018. 

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik har behandlet jeres 
ansøgning om tilskud til DIRIGENTKURSUS.
Landsgardeforeningen får et tilskud på 20.000,00 kr. til 
DIRIGENTKURSUS i perioden 01-04-2018 til 31-10-2018



Tilskud bevilliget til LGF 
Dansk Ungdoms Fællesråd

Landsgardeforeningen er fra Dansk Ungdoms Fællesråd  (DUF) bevilget: 541.669 kr.

1. DUF har i forhold til samtlige tilsluttede medlemsorganisationer skåret i bevillingerne med 5% og derudover har   
DUF tilpasset sin organisation på baggrund af de nye tipsregler mv.

2. Desuden har vi fortsat to medlemsforeninger som skal have tilrette deres vedtægter i forhold til DUF. 
LGF har ikke modtaget tilskud fra disse to medlemsforeninger, da disse ikke opfylder betingelserne ift. 
medlemmernes medindflydelse i lokalforeningsvedtægterne.

3.  LGF søgte kun om tipstilskud gældende for et år, da vi forventer en tilgang på nyindmeldelser fra medlems-
foreninger 2017/2018.

4.  LGF fremadrettede deltagelse i internationalt virke, vil der kunne søge 75% refusion iht. gældende regler. 

5.  LGF er i god dialog med DUF i forhold til den igangværende udvikling hos LGF.

6.  LGF forventer at klage over denne afgørelse inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, hvilket LGF blev meddelt 
10. november 2017.  Klagen skal rettes til Tipsungdomsnævnet.
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LGF 2018
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Bestyrelsens mødevirksomhed 2018
 26. – 28. januar 2018 Indgået aftale om rejse til Prag, hvor vi skal på 
besigtigelsesbesøg hos musikinstrument-forhandlere. Møde med Tjekkiets nationale 
amatørmusikorganisation, samt afholdelse af bestyrelsesmøde.

 16. februar 2018 Interne revisorers gennemgang af LGF regnskab

 9. marts 2018 Bestyrelsesmøde i Svendborg

 10. marts 2018 Ordinært Repræsentantskabsmøde i Svendborg

11. marts 2018 Udvalgsseminar, afvikles i Svendborg

26. – 27. maj 2018 Bestyrelsesmøde – VÆRT EFTERLYSES

28.juni – 1. juli 2018 Deltagelse i Norges Mesterskaberne og Landsfestivalen i Bergen

1. – 2. september 2018 Bestyrelsesmøde - VÆRT EFTERLYSES

3. – 4. november 2018 formandsmøder øst og vest Danmark 
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Repræsentantskabsmødet 2018
Landsgardeforeningens Repræsentantskabsmøde afholdes lørdag den 10. marts 2018 
på Danhostel i Svendborg.

 Repræsentantskabsmødet åbnes kl.: 09:30 

 Der overrækkes traditionen tro påskønnelser og Fortjenstmedaljer

Efter opfordring fra medlemskredsen, vil der være et oplæg fra en ekstern deltager

 Efter Repræsentantskabsmødet serveres en to retters menu for foreningens egen 
regning

 Der vil naturligvis være mulighed for overnatning

 Om søndagen afvikler Landsgardeforeningen sit udvalgsseminar, hvor bestyrelse, 
udvalgschefer, genvalgte og nyvalgte udvalgsmedlemmer deltager. Afsluttes kl. 16:00. 
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Kursusvirksomheden  for  kalenderåret  2018
Fredag, lørdag og søndag 20. – 22. april 2018

Tambourmajorkursus

Dirigentkursus

Bestyrelseskursus – ansvar og pligter  

Fredag, lørdag og søndag 28. – 30. september 2018 

Tambourmajorkursus

Dirigentkursus 

Kursusemner og andre initiativer imødeses meget gerne, og 
kursusudvalget arbejder allerede nu på nye tiltag
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Jubilæer hos medlemsforeninger
kalenderåret 2018

Vedbæk Garden kan fejre 60 års jubilæum

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
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Øvrige samarbejdsorganisationer

LGF medlem af: 

Amatørernes Kunst og Kultursamråd (AKKS)

World Association of Marching Showbands (WAMSB)

Nordisk Orkestermusik Union (NOMU)

Musik I Norden (MIN)

Danmarks Samfundet
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Nordisk samarbejde
Landsgardeforeningen er meget aktiv i forhold 

til samarbejdet med:

Nordisk Orkestermusik Union (NOMU) en paraplyorganisation. 
LGF (CP) har været bestyrelsesmedlem i Nordisk Musik Union 2006 – 2012. 

LGF er medlem af Repræsentantskabet siden 2001. Derudover er LGF lige siden været  aktiv i 
forhold til erfaringsudveksling, samarbejde samt ved mange forskelligartede 

amatørmusikaktiviteter.

Musik i Norden (MIN)
På baggrund af NOMU medlemskabet har LGF har været medlem af 

MIN Repræsentantskabet siden 2001.
LGF (CP) har været Ordførende for Musik i Norden, perioden 2012 – 2016 og på nuværende 

styrelsesmedlem, perioden 2016 – 2019.
MIN er en parasol, hvilket vil sige større end NOMU, hvor NOMU er en af mange tilsluttede 

amatørmusikorganisationer.  
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Indstillinger og påskønnelser
Overrækkes på Landsgardeforeningens Repræsentantskabsmøde 

1) Vandrerpokalen for Største Fremgang – udregnes af LGF på baggrund af indsendte 
medlemsopgørelser

2) Greve Ingolfs Fortjenstmedalje tildeles kun til én pige og én dreng én gang årligt

3) Landsgardeforeningens Fortjenstmedalje i bronze, sølv og guld, hvilket sker ud fra 
grundlæggende kriterier

4) Æresmedlemmer

Sidste frist for fremsendelse af indstillinger 15. januar 2018
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Æresmedlem af LGF
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Denne æresbevisning tildeles kun ikke længere 

aktive personer der har udvist en ganske 

bemærkelsesværdig indsats, og et mangeårigt 

vedholdende virke enten på lokalt, regionalt, 

nationalt samt internationalt plan, samt tillige 

ulastelighed i sin personlige adfærd og vandel til 

gavn, udvikling og glæde indenfor børne- og 

ungdomsarbejdet under Landsgardeforeningen, 

Sammenslutningen af Danske Bygarder. 



Tidsfrister for afleveringer
1)     Indsendelse af medlemsopgørelser for kalenderåret 2017 

skal være LGF i hænde senest 15. januar 2018.

2)     Indsendelse af forslag samt forslag til vedtægtsændringer
skal være LGF i hænde senest 15. januar 2018.

3)     Indsendelse af indstillinger til påskønnelser til: Greve Ingolfs 
Fortjenstmedalje, Landsgardeforeningens Fortjenstmedalje eller 
udnævnelse til Æresmedlem
skal være LGF i hænde senest 15. januar 2018.
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LGF SHOPPEN

Informationer fra LGF Shoppen

Benytter I 
LGF SHOPPEN?
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Vidensdeling og formidling

Erfaringsudvekslingsmøder
også kaldet

”ERFA MØDER”
Hvilke landsdele sammenkalder?
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DM 2017 i Vejen
- 29 deltagende korps

- plus 2 korps på Sølvpakken

- plus 1 besøgende udenlandsk korps

- I alt ca. 1200 deltagere

- Stor DM- og jubilæumsfest med fællessang

- Gennemført på trods af silende regn

- Traditionel åbningsceremoni med venskabsmarch, DM-ed og LGF-fane

- LGF udvikler hele tiden dommerstaben, ligesom op til DM17 – den 
udvikling fortsætter frem mod DM 2019

Hvordan oplevede i DM 2017?
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Hvor afholdes DM 2019
Danmarksmesterskaberne for Bygarder 2019 

Bestyrelsen afventer indmeldinger fra medlemskredsen, hvilket vi har informeret om via

LGF INFORMATION
Forløb:
Fristen for ansøgning om værtskab for LGF DM for BYGARDER 2019 skal være 
Landsgardeforeningen i hænde senest 31. december 2017. 

Landsgardeforeningens bestyrelse vil herefter gennemgå de indkomne 
ansøgninger, hvorefter vi på Repræsentantskabsmødet lørdag den 10. marts 
2018 vil afsløre, hvem værtskabet tildeles.
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Fælles plenum
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Formandsmøder 2018
Lokale værtskaber for formandsmøderne efterlyses

Formandsmøderne videreføres forventeligt i 2018, hvor LGF søger efter 
nogen der kunne tænke sig at stå som lokalvært. 

Budgetrammen til værten er på 100 kr. pr. prs. + 1.000 kr. for 
værtskabsulejligheden, hvilket vil sige lokal planlægning, tiden, lys, vand og 
varme. 

 ØST lørdag den 3. november og VEST søndag den 4. november 2018? 
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Tak for i dag –
kom godt hjem
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