
Referat fra repræsentantskabsmødet 2021

Referat af repræsentantskabsmøde lørdag den 20. marts 2021
afholdt som onlinemøde på Zoom.

KEPKæsENTANTSKABSMØDETS ÅBNING.
Landsformand Benjamin Hansen bød de fremmødte velkommen til dette års
repræsentantskabsmøde, som grundet omstændighederne afholdes digitalt via Zoom
PKT.IVALG AF DIRIGENT
Bestyrelsen indstillede Michael Bager

MlchBQ[BBqer blev va]clt uden modkandidater

Dirigenten takkede for tilliden og bød velkommen

Dirigenten konstaterede, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt i henhold til
vedtægternes $ 5 stk. 2 og 5. Dirigenten konstaterede desuden at DUF havde givet dispensation til
at afholde repræsentantskabsmøde online, og understøttede denne dispensation ved at referere til
dialog med advokat Pernille Nørkær fra advokatfirmaet Modem Weitemeyer. Fra hende lyder det,
at hvis deltagerne får mulighed for at deltage og komme til orde, og hvis ingen har protesteret
forud for repræsentantskabsmødet, og intet fremgår af vedtægterne, så ser hun ingen grund til at
man ikke skulle kunne afholde et digitalt repræsentantskabsmøde.

Dirigenten gennemgik dagens program, og den elektroniske stemmeprocedure, samt procedurer
for, hvordan man kunne få ordet og andre praktiske informationer.

Repræsentantskabet gav tilladelse til at kandidatsedler blev sendt til Mette Dahl Trudslev i stedet
fortæl dirigenten.

Der blev yderligere, blandt de fremmødte givet accept til, at mødet blev optaget til
referatskrivning, og at billeder fra mødet må deles på sociale medier.

PKT. 2 VALG AF STEMMETÆLLERE
Nedenstående stemmetællere blev valgt

1. Mette Dahl Trudslev
2. Michael Bager

SENTATION
De fremmødte medlemsforeninger var:

1. 6. juli Garden
2. Brovst Pigegarde
3. Danehofgarden
4. Den Sønderjyske Garde
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5. Gladsaxe Garden
6. Greve Pigegarde
7. Hinnerup Garden
8. Hobro Garden
9. Holbæk Garden
10. Holstebro Musikkorps
11. Morsø garden
12. Nuclear Devils Drumband - Denmark
13. Nykøbing Falster Garden
14. Odder Garden
15. Odense Pigegarde
16. Odsherred Garden
17. Prins Jørgens Garde
18. Rosenholm Tambourkorps
19.Roskilde Garden
20. Rude-vedby Garden
21. Sakskøbing Tambourkorps & Brassband
22.Skive Garden
23. Skjern Garden
24. Skælskør Marinegarde
25. Slagelse Garden
26. Sønderborg Garden
27. Varde Garden
28. Vedbæk Ga rden
29.Aalborg Garden
30. Odense Tambourkorps (passivt medlem)
31. 7. regiments Musikkorps (Nyt medlem - først stemmeret i 2022)

Fra bestyrelsen
l
2
3
4
5
6.

Landsformand Benjamin Hansen
Næstformand Sonja Christensen
Bestyrelsesmedlem Anette Dolleris
Bestyrelsesmedlem Henning Skovbjerg
Bestyrelsesmedlem Axel Steen Nielsen
Annika Bohlbro(uden stemmeret)

Der var fremmødt repræsentanter fra 29 stemmeberettigede medlemsforeninger, der hver havde
to stemmer. samt 5 stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer, som hver havde en stemme
l alt 63 stemmer.

Derudover var følgende gæster til stede ved reoræsentantskabsmødet

Sekretariatsmedarbejder Mette Dahl Trudslev
Dirigent Michael Bager
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PK'L4 BESTYRELSENS BERETNING FREMLÆGGES OG STILLES TIL DEBAT
Landsformand Benjamin Hansen fremlagde den udsendte beretning mundtligt og fremhævede

Denne bestyrelse overtog i august 2020, men beretningen dækker hele 2020

COVID-19
Det har været et mærkeligt år. Vi har set ind i et nedlukket land med manglende koncerter og
manglende træning. Et år med mange udfordringer. Men vi har samtidig set, hvor omstillingsparat
og innovativ vores bygarderkultur kan være: onlinearrangementer og -træning, zone-opdelt
undervisning m.m.

LGF har brugt mest tid på at skabe gode, opløftende initiativer, som Tips & Tricks videoer og
forskellige onlineaktiviteter. med Innovationsudvalget som primus motor, samt at søge indflydelse
på både restriktioner og COVID-19 puljer. l alt har LGF's medlemsforeninger modtaget 2.535.000
kr. i kompensationer og tilskud.

Tilskud 2020
- Tipstilskud fra Dansk Ungdoms Fællesråd 643.311 kr
- Kulturstyrelsens $ 44 midler: 31.413 kr.
- Kunstfonden: 110.000 kr.

Efter aftale med Statens Kunstfond er nogle af de bevilgede midler flyttet til 2021, da nogle
projekter har måtte rykkes grundet Corona.

Nationalt og internationalt samarbejde
N uværende medlemskaber:

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF)

© World Association of Marching Show Bands (WAMSB)

. Musik i Norden (MIN)

Nordisk Orkestermusik Union(NOMU)

. Amatørernes Kunst & Kultur Samråd (AKKS)

Amatørmusik Danmark

Danmarks-Samfundet

Sekretariat
LGF har pr. 1. januar 2021 oprettet et deltids-sekretariat til at varetage organisationens
administration. Ved oprettelse af et sekretariat, som skal overtage en række administrative
opgaver, frigives tid og overskud til at de frivillige i stedet kan udvikle organisationen, arbejde på
nye projekter osv. til gavn for alle medlemsforeninger. Stort velkommen til Mette Dahl Trudslev!
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Ungemøder og formandsmøder
Stor tak til innovationsudvalget for det store arbejde i det forgangne år. BI.a. videoer, quizzer m.v
i forbindelse med lockdown perioderne.

Ellers har arbejdet primært handlet om ungeinddragelse. Videohilsen fra Amanda og Frida fra
innovationsudvalget:
- Foreløbigt 2 ungemøder, hvor det første blev afholdt d. 1. november 2020. Disse møder har
været en stor succes. På det seneste møde deltog godt 30 unge gardister fra hele landet.
- Planlægning af national hvervekampagne
- Sociale medier: Har forsøges at booste Instagram-kontoen.

På formandsmødet d. 15. november 2020 (afholdt online) blev de forskellige input fra ungemødet
bragt op, og Frida fra Innovationsudvalget deltog på mødet.
På mødet var der også et spændende oplæg af ungdomsforsker Søren østergaard.
På baggrund af de forskellige input fra Søren østergaard har vi nu en national hvervekampagne
undervejs, og han vil hjælpe med input til hvad det er LGF som organisation skal fokusere på i den
forbindelse; 'Vores kulturs transfer-værdi', hvordan lykkes LGF bedst med at formidle os som
kultur

Kursus
Meget få kurser i 2020, grundet Corona.
1. marts 2020 - Tambourmajor kursus, weekenden efter i Holbæk.
Siden da har vi ikke afviklet nogle fysiske kurser. Som alle andre måtte vi også tænke i digitale
retninger, da vi afholdt 5 kurser i weekenden 23-24 januar med 94 kursister fordelt på 23
garderkorps.

Onlineku rserne var

Bestyrelseskursus med 20 deltagere
Tambourmajorkursus med 30 deltagere
Bymarchkursus med 10 deltagere
Tattookursus med 10 deltagere
MAGI-info med 30 deltagere

Vi håber at kunne komme ud med MAGI-kurset i 2021. Projektet blev færdigt i 2020, og er nu klar
til at blive rullet ud. Vi håber at l alle kan bruge det til undervisning fra start august.

Jubilæer 2020 og kommende i 2021
Gladsaxe Garden og Skælskør Marinegarde kunne begge fejre 50-års jubilæum. Kimbrergarden fra
Aars, Odder Garden og Sønderborg havde alle 40-års jubilæum. 1 2021 fylder Rosenholm
Tambourkorps 30 år, Bornholmer Garden 40 år, Sakskøbing Tambourkorps og Brassband 60 år og
Prins Jørgens Garde 75 år. Stort tillykke med jubilæerne til alle med tilknytning til de jubilerende
garderkorps.

Såfremt medlemsforeningen festligholder eller på anden måde markerer begivenheden og LGF
indbydes, så påskønner LGF
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Ved markering af henholdsvis: 10, 20, 30, 40, 60, 70, 80, 90 år
Ved markering af henholdsvis: 25, 50, 75, 100 år = 5.000,-

l.ooo,

Konkurrenceudvalget
Bestyrelsesmedlem Henning Skovbjerg: Vi er ærgerlige over at vi er nødt til at udsætte DM. Men
alle pile pegede mod aflysning; forberedelse, forsamlingstal, publikum, økonomi m.m. Det sociale
er også supervigtigt for korpsene i forbindelse med DM, så det ville ikke kunne blive et DM som vi
ønsker den 2021.
Vi udsendte i første omgang en mail til alle formænd, så der var mulighed for at ændre planer. Og
ultimo februar offentliggjorde vi at DM flyttes til 2022

Shoppen
Næstformand Sonja Christensen: Sidste år blev det annonceret at Shoppen ville lukke. Det
ændredes dog, hvilket vi var glade for. Desværre blev vores polske leverandør alvorligt syg og
døde ved juletid. Vi stod nu uden leverandør. Via vores tolk har vi fået kontakt med sønnen i
firmaet, og vi har nu fået lavet en aftale. Alle, der har varer i restordrer, får deres varer leveret
hurtigst muligt.
Vi er meget interesseret i at udvide sortimentet, så hvis l har ønsker til sortimentet, så send os en

Stor tak til Mariann og Per Stensgaard for deres arbejde.
mail

Medlemsstatus
Den Jyske Pigegarde i Aarhus er desværre lukket pr. 1. september 2020. Det er meget beklageligt
Vi har fået nyt medlem pr. 1. januar 2021; 7. regiments Musikkorps. Velkommen tidl

Pr. 31.12 2020 havde LGF 49 medlemsforeninger med et samlet medlemstal på 2102 medlemmer,
hvoraf 1812 er under 30 år. Det er en lille stigning i forhold til 2019. Vi må se, hvordan det ser ud
fremover, men foreløbigt er vi positive. Efter sommerferien klør vi på med rekruttering.

Afslutningsvis: 2020 har været et meget mærkeligt år. hvor vi har måtte være parate til nye
initiativer. Det var også året, hvor Carsten Petersen og Kirsten Nielsen trådte tilbage fra
bestyrelsen. Endnu engang stor tak til dem for deres indsats.
Også stor tak til alle udvalgsmedlemmer, Mariann og Per, Christian fra OurWorld, de interne
revisorer, bestyrelsen og en særlig tak til Axel Steen Nielsen som nu udtræder af bestyrelsen

Dirigenten satte beretnincien til debat
- Ingen ønskede ordet

PKT. 5 GODKENDELSE AF BESTYRELSENS BERETNING
Dirigenten satte beretningen til afstemning:

Bestyrelsens beretning er enstemmiat godkendt
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Der henvises til særskilt materiale Årsrapport 2020

Bestyrelsesmedlem Benjamin gennemgik det fremsendte regnskab mundtligt

Interne revisorer Henrik Dyrvig og Alex Schiellerup: Regnskabet er gennemgået. Der er ikke noget
der giver anledning til bemærkninger.

Dirigenten sætter recinskabet til debat

Ingen ønskede ordet

Dirigenten satte regnskabet til afstemning

Regnskabet er enstemmicit godkendt

PKT.71NDKOMNEFORSLAG
Ingen indkomne forslag.

PKT. 8 FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT
Landsformand Benjamin Hansen orienterede om kontingentnedsættelse til 1.000 kr. i 2020
grundet Corona-situationen.
Bestyrelsen indstillede til at man vender tilbage til det normale niveau på 2.500 kr., da man
forestiller sig at de 1.500 kr. fra hver medlemsforening kollektivt kan gøre mere gavn for
medlemsforeningerne i LGF end 1.500 kr. kan i den enkelte medlemsforening. Det er baggrunden
forindstlllingen.

Gladsaxe Garden :
Helle: 2021 bliver heller ikke et normalt år. Garderne kan ikke tjene de penge, de plejer. Og
mange af os har mistet medlemmer. Vi kan ikke gå ind for 2.500 kr. i kontingent.
Foreslår derfor at kontingentet også i 2021 lyder på 1.000 kr.

Landsformand Benjamin Hansen:
Jeg forstår problematikken, og er sådan set meget enig. Det har også været en snak i bestyrelsen
om hvad der bedst giver mening. Vi er indstillet på at have en dialog om hvad vi skal gøre
fremadrettet. Men på vores budgetmøde blev vi enige om at dette skulle være vores forslag, for at
vi kan løfte i fællesskab.

6.juliGarden
Peter: Hvis hovedargumentet for at kontingentet skal tilbage ti1 2.500 kr. er hvervekampagnen, er
det så ikke noget man kan fundraise til?
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Greve Pigegarde:
Lotte: Som jeg forstår det, er det at betale kontingent en del af det at være medlem af en
forening, og ikke en betaling for ydelsen af hvad man får i en forening. Så jeg bakker op om at
kontingentet igen hæves ti1 2.500 kr.
Landsformand Benjamin Hansen:
Svar til Peter: Det var bare et eksempel på at vi tror en kollektiv indsats vil kunne styrke LGF
Vedbæk Garden :
Forslag om at man evt. kan søge om at få kontingentfritagelse eller -nedsættelse?

Da der var kommet et modforslag til bestyrelsen om at kontingentet også i år lyder på 1.000 kr.,
satte dirigenten flg. to forslag til afstemning:

1) Kontingent forbliver på 1.000 kr. i 2021
Stemmerne fordelte sig således:
For: 5 stemmer
Imod: 28 stemmer
Undlod at stemme: 12 stemmer

Forslaget er faldet

Landsformand Benjamin Hansen:
Dette er en klar indikation for bestyrelsen om at det er noget vi skal tale om. Om vi kan finde en
struktur eller en løsning.
Helt konkret må vi ikke fritage helt for kontingent. Ifølge DUF skal medlemsforeningerne betale
kontingent for at vi kan modtage tilskud.

2) Kontingent tilbage til 2.500 kr. fra 2021 og fremover
Stemmerne fordelte sig således:
For: 47 stemmer
Imod: 3 stemmer
Undlod at stemme: l stemmer

Best;vrelsensierslaa r vedtaqQt. med en note om drøftelse af evt. kontinaentnedsættelse for
trængte koros.

EBAT OG GODKENDELSEAFSTRATEGISKE MÅl
Der henvises tll det særskilte materiale Strategi 2021

Landsformand Benjamin Hansen fremlagde de udsendte strategiske mål

1) Musikalsk læringsværktøj - Indgangen for Gardere til Musikken (videreføres)
2) Styrke ungeinddragelsen i organisationens arbejde (videreføres)
3) Synlighed nationalt
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4) Styrket samarbejde lokalt. regionalt, nationalt og internationalt (videreføres)
5) Positionering af sekretariat (videreføres)

Dirigenten satte de strategiske mål til debat

Nykøbing Falster Garden:
Carina: De musikalske legestuer, som er en del af rekruttering, hvad kommer det til at gå ud på?
Hvornår kommer den ud? Vi vil rigtigt gerne kunne bruge den fra i år.

Landsformand Benjamin Hansen:
l samarbejde med musikpædagog og komponist Jacob Vilhelm Larsen har vi udviklet nye numre
Det er resulteret i at musikken ligger elektronisk, som lyd, hvor man kan lave nogle spil med-
øvelser for helt små og en bog med øvelser og lege, som lægger op til at vi kan undervise gardere
til at undervise de helt små.
Denne indsats er sat i gang fordi vi gerne vil skabe et værktøj for dem. der ikke har råd til
professionel instruktør. De vil kunne bruge det her. Gladsaxe Garden har fx haft stor succes med
disse musikalske legestuer.
Fra nu og frem til opstart i august skal det rulles ud. Formentlig først online. og herefter håber vi
at kunne tage rundt og vejlede i brugen.

Emma Fisker de Molade:
Kurser:
1. marts - Some for begyndere
17. april - Some for øvede
Oktober - kursusweekend: Bestyrelse, major, dirigent, MAGI
Udover det vil vi gerne afholde flere webinarer.
Vi arbejder i øjeblikket på harmoni, Brass Band. tambourkursus til foråret 2022

Dirigenten satte de strategiske mål til afstemning

De strategiske mål er enstemmiat vedtaget

PKT. 10 FREMLÆGGELSE, DEBAT OG GODKENDELSE AF BUDGET
Der henvises tll det særskilte materiale Budget 2021.

Landsformand Benjamin Hansen fremlagde det tilsendte budget for 2021

Dirigenten satte budgettet til debat

Prins Jørgens Garde:
Karen: Gode planer og god strategi, stor ros til det. 50.000 kr. til markedsføring, hvori der også
ligger en landsdækkende kampagne, lyder af lidt.

Landsformand Benjamin Hansen
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Det er rigtigt, men der er også indlagt i budgettet, at udvalgene selv kan arbejde med det. Og i
projekterne er der også midler til det. Så der er flere midler til det samlet set i budgettet, hvis man
ønsker at skrue op.

Budgettet er enstemmiqt vedtaget

VALG AF BESTYRELSE
Landsformand Benjamin Hansen, Bornholmer Garden (ikke på valg)

Bestyrelsesmedlem Sonja Christensen, 6. Juli Garden (ikke på valg)

Bestyrelsesmedlem Henning Skovbjerg, Skive Garden (ikke på valg)

Bestyrelsesmedlem Anette Dolleris, Holbæk Garden (på valg, genopstiller)

Bestyrelsesmedlem Axel Nielsen, Skælskør Marinegarde (på valg, udtræder)

Kandidater:
Anette Dolleris, Holbæk Garden

Annika Hansen Bohlbro, Sønderborg Garden

VALG AF BES'TYRELSESSUPPLEANT
Bestyrelsessuppleant Annika Bohlbro, Sønderborg Garden (på valg, genopstiller/opstiller til
bestyrelsen)

Kandidater:
Amalie Boesgaard Kristensen, Skælskør Marinegarde

Dirigenten havde følgende kommentar

Amalie Boesgaard Kristensen har meldt sit kandidatur efter d. 20. marts kl 12.30. Kan
repræsentantskabet godkende at Amalie Boesgaard Kristensen kan opstille som
bestyrelsessuppleant? Det blev godkendt af repræsentantskabet.

Alle 3 kandidater er valgt ved fredsvalg

VALG TILUDVALG:
Bestyrelsen nedsætter udvalg i henhold til g 6, stk. 3

Innovationsudvalqet:
Henrik Dyrvig, Roskilde Garden (på valg, genopstiller)

Side 9 af 12



Referat fra repræsentantskabsmødet 2021

Niels Lundbye-Christensen, Aalborg Garden (på valg, genopstiller)

Amanda Lundbye-Christensen, Aalborg Garden (ikke på valg)

Frida Qvist Kristensen, Skælskør Marinegarde (ikke på valg)

Eva Al-Saabia, Hinnerup Garden (udtrådt, nyvalg)

Nyoprettet plads (nyvalg)

Kandidater:
Henrik Dyrvig,Roskilde Garden

Niels Lundbye-Christensen, Aalborg Garden

Amalie Parsberg Nielsen, Danehofgarden

Timm Bøttger, Sønderborg Garden

Alle de 4 opstillede kandidater blev valgt ved fredsvalg. Amalie Parsberg Nielsen er efter
eget ønske valgt til den ledige l-årige plads.

Konkurrence oq arranaementudvalaet:

Karen Christensen, Ringkøbinggarden (på valg, genopstiller)

Alex Schiellerup, Bornholmer Garden (på valg, genopstiller)

Louise Berth. Skælskør Marinegarde (ikke på valg)

Kandidater:
Karen Christensen, Ringkøbinggarden

Alex Schiellerup, Bornholmer Garden

Begge kandidater er valgt ved fredsvalg

Kursusudvalqet:
Beate Hvass, 6. juli Garden (på valg)

Emma Fisker de Molade, Skælskør Marinegarde (ikke på valg)

Ellen Povlsen. Greve Pigegarde (ikke på valg)

Kandidater:
Magnus Emil Aggerholm, Skælskør Marinegarde
Magnus Emil Aggerholm er valgt ved fredsvalg
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VALG AFINTERN REVISOR
Intern revisor Henrik Dyrvig, Roskilde Garden (på valg, genopstiller)

Alex Schiellerup, Bornholmer Garden (ikke på valg)

Kandidater:
Henrik Dyrvig, Roskilde Garden

Henrik Dyrvig er valgt ved fredsvalg

VALG AF INTERN REVISORSUPPELANT
Kim Hansen, Slagelse Garden (på valg, genopstiller)

Kandidater:
Kim Hansen, Slagelse Garden

Kim Hansen er valgt ved fredsvalg

PKT.12EVENTUELT
Dirigenten spurgte, om der var nogen, der havde punkter til eventuelt

DM 1 2023 eller 2024?
Bestyrelsesmedlem Henning Skovbjerg :
l chatten er der blevet spurgt om vi planlægger at holde DM igen i 2023 eller om det først bliver i
2024. Det er voldsomt at afholde DM to år i træk. både for LGF, men også for
medlemsforeningerne. Vores holdning er derfor at vi fremover afvikler DM i lige år.
Vi har endnu ikke fundet en vært til 2024, så man må meget gerne kontakte konkurrenceudvalget,
hvis det er, noget, der kan have interesse. Man vil kunne være med til forberedelse og afvikling af
DM i 2022

Ved bæk Garden :
Vi støtter op om at det forbliver at være hvert andet år, altså i 2024. Det kræver mange ressourcer
også ude i korpsene og vi vil også gerne kunne rejse udenlands. Det handler også om at geare
garden til konkurrence, samtidig med at der også skal arbejdes med andre strategiske mål i den
enkelte garde

Bestyrelsesmedlem Henning Skovbjerg :
En ekstra kommentar er at det ikke kommer til at kollidere med VM. Det kommer til at ligge ugen
før

Odsherred Garden:
Charlotte: Står der noget i vedtægterne om at det skal være i lige eller ulige år?
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