
Velkommen til formandsmøde
lørdag den 17. november 2018 i Roskilde



Velkommen til formandsmøde
søndag den 18. november 2018 i Varde



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

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

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

11:15 – 12:00: LGF siden sidst – vedtægtsændringer, kurser, medlemsopgørelser, persondata

12:00 – 12:45: Frokost.

12:45 – 13:30: LGF siden sidst fortsat, Tivoli Garden 175 år.

13:45 – 14:45: Danmarksmesterskaberne for Bygarder 2019.

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 2019.

TAK FOR I DAG – KOM GODT HJEM
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Nyt fra 
medlemsforeningerne
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Året der er gået
-John Rothemejer og Jette Nielsen

-Royal Run – Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Odense og København

-Deltagelse i Norges Musikkorps Forbunds (NMF) 100 års 
jubilæum i Bergen, Norge

-Deltagelse i Svensk Blåsmusikfestival i Linköbing, Sverige  

-Kursus – Ringkøbinggarden 

-Kursus – Holbæk Garden 
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Kursusvirksomhed 2018
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Forårskursus
20.-22. april

Tambourmajorkursus, bestyrelseskursus og tattookursus

Efterårskursus
28.-30. september

Tamboumajorkursus, Bestyrelseskursus, Instruktørkursus og 
dirigentkursus (aflyst)



Hjemmeside
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• Hjemmesiden blev i sommers hacket og blev angrebet flere millioner gange i 
døgnet. Der blev lagt links og spam ind på siderne.

• Dette begyndte vi at rydde op i og få væk fra siden.

• Angrebene fortsatte dog og til sidst blev hjemmesiden lagt helt ned.

• Vi har nu fundet de filer, der er i karantæne, som er skyld i problemet

• …dog er vores FTP-adgang lukket ned fra webhotellet

• Altså, vi har genskabt alt data, vi har fundet grunden til problemerne og 
venter nu på enten at skifte webhotel eller få FTP-adgangen tilbage.



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.
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Foreninger der ønsker at udtræde af sit 
medlemskab af Landsgardeforeningen 

Fra og med udgangen af kalenderåret 2018, 
skal vi heldigvis ikke sige farvel og tak til nogen 

af vores trofast medlemsforeninger

MANGE   TAK   FOR   DET

LGF skal henover kalenderåret 2019 skabe kontakt til
og hverve NYE medlemsforeninger, der kan være med til 

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

Bestyrelsen har fortsat fokus på 
hvervning af medlemsforeninger

Passive medlemmer

Hjemmeværnets musikkorps
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Tilskud til folkeoplysende virksomhed 

Kulturstyrelsen – §44 midler.                                                                                                                   
11. september 2018

Meddelte Styrelsen at LGF fik et tilsagn til konsulentvirksomhed 
og medarbejderuddannelse i 2018 således:

LGF har modtaget et tilskud på: 27.196,63 kr.

Landsgardeforeningen modtog for 2017 et tilskud på 35.608,00 kroner. 
Altså en mindre bevilling ift. året før på 8.412,00 kr.
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Ansøgt Statens Kunstfond
LGF har ansøgt om tilskud til 

dirigent-, tambourmajor og instruktørkurser
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Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik har imødekommet med et tilskud til TAMBOUR-
MAJORKURSUS.
Landsgardeforeningen får et tilskud på 20.000,00 kr. til TAMBOURMAJORKURSUS i perioden 
19-04-2019 til 29-09-2019. 

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik har imødekommet med et tilskud til DIRIGENT-
KURSUS.
Landsgardeforeningen får et tilskud på 25.000,00 kr. til DIRIGENTKURSUS i perioden 19-04-
2018 til 29-09-2019.

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik har imødekommet med et tilskud til INSTRUKTØR-
KURSUS.
Landsgardeforeningen får et tilskud på 15.000,00 kr. til INSTRUKTØRKURSUS i perioden 19-
04-2019 til 29-09-2019.



Ansøgt Statens Kunstfond
LGF har ansøgt om tilskud til 

MAGI samt nye initiativer ved DM 2019

▪LGF har modtaget afslag på begge ansøgninger .

▪Begrundelsen for afslaget til MAGI projektet, skyldtes den foretaget prioritering og valgt at 
imødekomme de ansøgninger, der lever op til puljens kriterier. I den forbindelse har udvalget 
vurderet, at udvalget ikke ser sig i stand til at imødekomme med et tilskud af relevant størrelse i 
forhold til det ansøgte beløb.  

▪Begrundelsen for afslaget til nye initiativer ved DM for Bygarder 2019, skyldtes den foretaget 
prioritering og valgt at imødekomme de ansøgninger, der lever op til puljens kriterier. I den 
forbindelse har udvalget vurderet, at det ansøgte i form og indhold ikke er tilstrækkeligt udviklet.

▪Udvalget har valgt at imødekomme 44 ud af 72 ansøgninger. Der er givet tilsagn for 4.673.000,-
kr. Det samlede ansøgte beløb udgjorde 7.924.070,- kr.
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Tilskud bevilliget til LGF 
Dansk Ungdoms Fællesråd har bevilget: 505.246 kr.

DUF har i den forbindelse afgjort følgende:

1. I modtager et skønsmæssigt tilskud iht. § 8. Ved udmålingen af det skønsmæssige tilskud har DUF særligt lagt 
vægt på de i § 8, stk. 2, nævnte parametre samt det vedtagne takstbilag mv. Derudover tager DUF i sin vurdering 
udgangspunkt i sidste års tilskud. 

2. DUF har i år for første gang modtaget udlodningsmidler efter den nye udlodningslov, hvor DUFs andel hvert år 
reguleres efter forbrugerprisindekset. I år er DUFs andel således fremskrevet med 1,1 % svarende til 
forbrugerprisindekset i 2017. DUF har besluttet, at denne fremskrivning også skal komme jer som 
tilskudsmodtagende organisation til gode, hvorfor det er sidste års tilskud, fremskrevet med 1,1 %, der er 
udgangspunkt for DUFs skøn i år.

3. DUF har sit skøn lagt vægt på, at jeres aktivitetsniveau er nogenlunde stabilt, og at I forsøger at række ud til en 
yngre målgruppe, hvilket DUF finder positivt. Det har imidlertid også haft betydning for jeres skøn, at I har haft 
en medlemstilbagegang.  

4. Samlet set er jeres driftstilskud på den baggrund udmålt til 492.863 kr. i skønsmæssigt tilskud. Derudover er 
bevillingen tillagt refusion af internationale udgifter i henhold til det ansøgte.  

5. Dertil kommer en restfordeling på 10.131 kr., da DUF har besluttet, at hele DUFs andel af udlodningsmidlerne skal 
fordeles hvert år. Restfordelingen udgør jeres forholdsmæssige andel af de samlede bevilgede driftstilskud, og er 
udregnet på baggrund af jeres samlede driftstilskud iht. kapitel 2, fratrukket eventuel international refusion.
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Medlemsopgørelser
Have haft fulde medlemsrettigheder, enten:
◦ Ved regnskabsårets afslutning

◦ I mindst tre sammenhængende måneder i løbet af regnskabsåret (31. december).

Dvs. at det skal opgøres, hvem der kan deltage i aktiviteter og stemme og stille op på en 
ekstraordinær generalforsamling, hvis den teoretisk set afholdes på skæringsdatoen. 

De medlemmer, der kan det, kan tælles med i en ansøgning til DUF. Resten skal 
sorteres fra!

+
De der har været medlemmer i mindst tre sammenhængende måneder
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Medlemsopgørelser 2018

Amalie er under 30 år, hun har været medlem i mindst tre sammenhængende 
måneder af 2018 og har betalt sin kontingent, så hun skal tælles med.
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1/9-2017 1/8-2018

Amalie



Medlemsopgørelser 2018
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Emil

1/12-2018 1/1-2019

Emil er under 30 år, han er medlem ved regnskabsårets afslutning og hans 
forældre har betalt hans kontingent for december (minimum 75 kr.!), så han 
skal tælles med.



Medlemsopgørelser 2018
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Ella

2001 20/6-2018

Ella har været under 30 år i mindst tre sammenhængende måneder af 2018 og 
har betalt sin kontingent. Dog er hun fyldt 30 år inden 31. december og skal 
derfor IKKE tælles med.

30  år



LGF 2019
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DM 2019 i Vejen
Vejen Idrætscenter (VIC) og Landsgardeforeningen (LGF) i samarbejde

Afvikles i perioden torsdag til søndag 4. – 7. juli 2019

- Vi forventer 1200 deltagere

- Besøgende udenlandsk korps fra Norge og Sverige 

- Traditionel åbningsceremoni, LGF fanfare korps og DM-ed

- LGF udvikler hele tiden dommerstaben, DM2019 ingen undtagelse

- Udstillingsområde med musikinstrumenter og andre spændende oplevelser
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Hvor afholdes DM 2021
Danmarksmesterskaberne for Bygarder 2021 

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

LGF INFORMATION
Forløb:
Fristen for ansøgning om værtskab for LGF DM for BYGARDER 2021 skal være 
Landsgardeforeningen i hænde senest 31. december 2019. 

Landsgardeforeningens bestyrelse vil herefter gennemgå de indkomne 
ansøgninger, hvorefter vi på Repræsentantskabsmødet 2020 vil afsløre, hvem 
værtskabet tildeles.
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Mødevirksomheden 2019
❑18. – 20. januar 2019 Bestyrelsesmøde i Vejen

❑15. marts 2019 Bestyrelsesmøde i Svendborg

❑ 16. marts 2019 Ordinært Repræsentantskabsmøde i Svendborg

❑Udvalgsseminar, afviklingssted og dato følger inden årets udgang

❑Bestyrelsesmøde i maj – VÆRT EFTERLYSES

❑Danmarksmesterskaberne for Bygarder 4. – 7. juli 2019 i Vejen

❑Bestyrelsesmøde i september - VÆRT EFTERLYSES

❑Bestyrelsesmøde og formandsmøder i november – øst og vest Danmark 
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Repræsentantskabsmødet 2019
Landsgardeforeningens Repræsentantskabsmøde afholdes 

lørdag den 16. marts 2019 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
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Kursusvirksomheden  for  kalenderåret  2019
Fredag, lørdag og søndag 5. – 6. – 7. april – hos Odsherred Garden 

Instruktørkursus

Dirigentkursus

Bestyrelseskursus 

Støtteforeningskursus

Fredag, lørdag og søndag 27. – 28. – 29. september – hos Varde Garden  

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 2019

Det Fynske Slagtøjsakademi 20 år

Faxe Garden 40 år

6. Juli Garden 40 år

Holbæk Garden 60 år

Furesø Garden 60 år

Odense Tambourkorps 80 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
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Øvrige samarbejdsorganisationer

LGF medlem af: 

Amatørernes Kunst og Kultursamråd (AKKS)

World Association of Marching Showbands (WAMSB)

Nordisk Orkester Musik Union (NOMU)

Musik I Norden (MIN)

Danmarks Samfundet
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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 2019
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Tidsfrister for afleveringer
1)     Indsendelse af medlemsopgørelser for kalenderåret 2018 

skal være LGF i hænde senest 15. januar 2019.

2)     Indsendelse af forslag samt forslag til vedtægtsændringer
skal være LGF i hænde senest 15. januar 2019.

3)     Indsendelse af indstillinger til påskønnelser til: Greve Ingolfs 
Fortjenstmedalje, Landsgardeforeningens Fortjenstmedalje eller 
udnævnelse til Æresmedlem
skal være LGF i hænde senest 15. januar 2019.
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Vedtægtsændringer
1) Bestyrelsen er sammensat af 5 medlemmer, én landsformand, én landskasserer, begge 

vælges direkte på Repræsentantskabsmødet. De sidste 3 medlemmer vælges på 
henholdsvis lige og ulige år. Hvorvidt funktionen som landskasserer skal ændres til en 
ekstern bogholder, hvormed arbejdsopgaverne i bestyrelsen fordeles bredere. Forslag og 
stillingtagen til Repræsentantskabsmødet.

2) Udvalgsmedlemmernes vælges på Repræsentantskabsmødet. Valgperiode er på 1 år.
Udvalgsmedlemmerne har tilkendegivet utilfreds omkring funktionsperioden længde på 
kun et år, og har anmodet om at indvalgsperioden ændres til 2 år. Forslag og stillingtagen 
til Repræsentantskabsmødet.
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800 års fødselsdag

Verdens ældste flag 
DANNEBROG

kan den 15. juni 2019 fejre sin 
800 års fødselsdag
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LGF SHOPPEN
GARDER-REJSER

Informationer fra 
LGF Shoppen

OURWORLD
GARDER-REJSER

Benytter I 
LGF SHOPPEN og OURWORLD?
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Viden deling og formidling

Erfaringsudvekslingsmøder
også kaldet

”ERFA MØDER”
NORD, MIDT, SYD OG SJÆLLAND
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Fælles plenum
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Formandsmøder 2019
Lokale værtskaber for formandsmøderne efterlyses

❑Formandsmøderne videreføres i 2019, 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. 

❑Lørdag den 16. november og VEST søndag den 17. november 2019 
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Tak for i dag –
kom godt hjem

18+19/11/2018 FORMANDSMØDER 2018 36


