Landsgardeforeningens Repræsentantskabsmøde
Lørdag den 12. marts 2022

Hotel Christiansminde
Christiansmindevej 16
5700 Svendborg
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PROGRAM
Kl. 08.30 – 09.20 Ankomst og registrering.
Kl. 09.30 – 12.30 Repræsentantskabsmøde
Kl. 12.30 – 13.30 Frokost inklusiv én sodavand eller øl
Kl. 13.30 – 15.30 Repræsentantskabsmøde fortsættes
Kl. 15.30 – 16.00 Kaffepause
Kl. 16.00 –

Medaljeoverrækkelse af fortjenstmedaljer

Kl. 18.30

Middag og socialt samvær

GÆSTER VED REPRÆSENTANTSKABSMØDET
o

Organisationskoordinator, Mette Dahl Trudslev.

o

Fra Amatørernes Kunst & Kultur Samråd (AKKS), Sekretariatsleder, Susan Fazakerley

o

Landsgardeforeningens protektor Hans Excellence Ingolf, Greve af Rosenborg og Grevinde
Sussie kan desværre ikke deltage ved dette års medaljeoverrækkelse.
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DELEGEREDE VED REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2022
1 6. JULI GARDEN

28 ODDER GARDEN

2 7. REGIMENTS MUSIKKORPS

29 ODENSE PIGEGARDE

3 BLÆSEORKESTERET SØNDERMARKEN – RANDERS

30 ODSHERRED GARDEN

4 BORNHOLMER GARDEN

31 PEDER MOST GARDEN

5 DANEHOFGARDEN – NYBORG

32 PRINS JØRGENS GARDE

6 DEN JYSKE PIGEGARDE – AARHUS

33 RANDERS GARDEN

7 DEN SØNDERJYSKE GARDE – AABENRAA

34 RINGKØBINGGARDEN

8 DEN SØNDERJYSKE PIGEGARDE – RØDDING

35 ROSENHOLM TAMBOURKORPS

9 DET FYNSKE SLAGTØJSAKADEMI – SVENDBORG

36 ROSKILDE GARDEN

10 FAXE GARDEN

37 RUDS-VEDBY GARDEN

11 FURESØ GARDEN

38 SAKSKØBING TAMBOURKORPS & BRASSBAND

12 GLADSAXE GARDEN

39 SKIVE GARDEN

13 GREVE PIGEGARDE

40 SKJERN GARDEN

14 HADSUND SKOLE-ORKESTER

41 SKÆLSKØR MARINEGARDE

15 HELSINGØR PIGEGARDE

42 SLAGELSE GARDEN

16 HINNERUP GARDEN

43 SÆBY GARDEN

17 HOBRO GARDEN

44 SØNDERBORG GARDEN

18 HOLBÆK GARDEN

45 TORDENSKIOLDGARDEN

19 HOLSTEBRO MUSIKKORPS

46 VARDE GARDEN

20 HORSENS GARDEN

47 VEDBÆK GARDEN

21 JAMMERBUGT GARDEN

48 VEJEN GARDEN

22 JUELSMINDE PIGEGARDE

49 AALBORG GARDEN

23 KIMBRERGARDEN – AARS

50 AARHUS GARDEN

24 MORSØ GARDEN

51 ODENSE TAMBOURKORPS (PASSIVT MEDLEM)

25 NAKSKOV GARDEN
26 NUCLEAR DEVILS DRUM BAND
27 NYKØBING FALSTER GARDEN

1. I alt: 50 stemmeberettigede medlemsforeninger, hvor hvert medlemskorps har hver 2 stemmer,
hvilket udgør i alt: 100 stemmer.
2. Hertil har Landsgardeforeningens bestyrelse i henhold til vedtægternes § 5 stk. 9, hver én stemme,
hvilket udgør i alt: 5 stemmer.
3. Det totale antal stemmer kan højst udgøre alt i alt: 105 stemmer
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DAGSORDEN
Iht. vedtægternes
1. VALG AF DIRIGENT
2.

VALG AF STEMMETÆLLERE

3. KONSTATERING AF FORENINGERNES TALMÆSSIGE REPRÆSENTATION
4. BESTYRELSENS BERETNING FREMLÆGGES OG STILLES TIL DEBAT
5. GODKENDELSE AF BESTYRELSENS BERETNING
6. FREMLÆGGELSE, DEBAT OG GODKENDELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB
7. INDKOMNE FORSLAG
8. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT
9. FREMLÆGGELSE, DEBAT OG GODKENDELSE AF STRATEGISKE MÅL
10. FREMLÆGGELSE, DEBAT OG GODKENDELSE AF BUDGET
11. VALG AF BESTYRELSE, UDVALG OG INTERNE REVISORER
12. EVENTUELT
______________________________________________________________________

HUSK
Alle der stiller op, også de der er på genvalg, skal aflevere kandidatseddel senest lørdag
d. 12. marts kl. 12:00 til Repræsentantskabsmødets dirigent.
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PKT. 1 VALG AF DIRIGENT
Bestyrelsens forslag til dirigent ved dette års repræsentantskabsmøde er:
Fra Amatørernes Kunst & Kultur Samråd (AKKS)
Sekretariatsleder Susan Fazakerley
PKT. 2 VALG AF STEMMETÆLLERE
Forslag til stemmetællere fremsættes på repræsentantskabsmødet.
PKT. 3 KONSTATERING AF FORENINGERNES TALMÆSSIGE REPRÆSENTATION
Konstatering af medlemsforeningernes talmæssige repræsentation ved dette års
repræsentantskabsmøde.
PKT. 4 BESTYRELSENS BERETNING FREMLÆGGES OG STILLES TIL DEBAT
Vi gik ind i 2021 med en klar forhåbning og forventning om, at pandemien ville være fortid snarligt,
men endnu et år har mange af vores medlemsforeninger måtte undvære undervisning og socialt
samvær med gardervennerne, da foreningsaktiviteter i perioder har været lukket ned.
På trods af pandemien, har Landsgardeforeningen opnået mange af vores mål, i særdeleshed på
ungeinddragelse. Dette særlige fokus på ungeinddragelse er for at fremtidssikre organisationen, få
fornyet inspiration og skabe endnu mere værdi for de mange børn og unge ude i bygarderkulturen.
For os er det naturligt og vigtigt, at det er de mange unge mennesker der skal være med til at
udvikle på vores aktiviteter og indsatser.
Dermed, på baggrund af vores strategi, videreførte vi vores vigtige ungemøder for de aktive
udøvende, hvor de unge mødes med andre unge og de har ting på dagsordenen, som de selv
brænder for. Derudover, har vi på et Stormøde i organisationen Amatørmusik Danmark, hvor
Landsgardeforeningen er meget aktive, videregivet vores gode erfaringer med ungeinddragelse til
ledere af andre amatørmusikorganisationer, som dækker alt fra kor, bands, kammermusik m.fl. Her
fremlagde tre unge fra Landsgardeforeningen, og vores erfaringer bliver nu grundlaget for videre
arbejde i organisationer landet over.
2021 blev også året hvor Landsgardeforeningens indsats for bedre og større rekruttering via skabelse
af det musikalske fundament, MAGI, blev trykt, distribueret og undervist i. Det er
Landsgardeforeningens ønske, at få flere børn og unge mennesker til at være en del af
garderbevægelsen gennem Landsgardeforeningens aktiviteter og derfor tog vi i sin tid initiativ til
dette nye læringsværktøj, da vi oplevede at mange garderkorps, og amatørmusikken generelt,
kæmper en hård kamp med andre fritidstilbud for de unge, og derfor er det vigtigt at få præsenteret
garderkulturen og musikken på et tidligt tidspunkt. Denne kamp er kun blevet sværere i lyset af
corona-pandemien.
I 2021 har vi undervist i brugen af materialet rundt i landet, samt via online kurser og introduktioner
og det færdige læringsværktøj giver bygarder muligheden for at tilbyde ”musikalske legestuer”, og
derved kan man få inkluderet børnene i amatørmusikken på et tidligere tidspunkt, samt aktivere og
fastholde dygtige musikere i korpsene ved at de underviser børnene i MAGI. Det er vores forhåbning
at endnu flere vil tage brug af materialet i 2022.
For at imødekomme ønsker fra medlemsforeningerne, samt den stigende arbejdsbyrde for
organisationens frivillige, besluttede bestyrelsen med repræsentantskabets opbakning at oprette et
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sekretariat fra januar 2021, med en deltids sekretariatsmedarbejder til drift af organisationen. Ved
oprettelse af et sekretariat, som overtog en række administrative opgaver, blev der frigivet tid og
overskud til at de frivillige i stedet kan udvikle organisationen, arbejde på nye projekter osv. til
fremtidig gavn for alle medlemsforeninger.
Det er bestyrelsens ønske, at styrke og positionere sekretariatet og skabe fundamentet til at stillingen
fremadrettet kan blive fuldtid. Derfor har vi i 2021 haft fokus på, at der skabes et fundament for, at
der kan fundraises til sekretariatsmedarbejders egen løn, at klargøre til at hente bogholderiet hjem
fra ekstern revisor og løbende at optimere organisationens administration. Dette har betydet, at vores
medarbejder er gået fra at være ansat 15 timer ugentligt som sekretariatsmedarbejder fra januar til
juli, til 25 timer ugentligt som organisationskoordinator fra august 2021.
Vi havde set frem mod 2021, hvor DM for Bygarder var planlagt til at løbe af stablen i Slagelse i juli
måned. Corona pandemien havde desværre ikke sluppet taget i os, og i samråd med værterne i
Slagelse Garden besluttede vi derfor, at rykke DM for Bygarder til weekenden 7.-10. juli 2022.
Herefter vil vores danmarksmesterskaber fremadrettet ligge i lige år, hvor de før altid har ligget i ulige
år. Corona-situationen havde betydet, at de danske bygarder ikke ville få den fornødne tid til at
forberede sig og vi frygtede desuden, at der vil være mange begrænsninger på den sociale del af et
DM, ligesom vi var nervøse for at der ikke vil være mulighed for at publikum kunne få adgang. Alt
dette ville betyde, at et DM slet ikke ville være det samme. Samtidig ville det økonomiske grundlag
forsvinde for både Slagelse Garden og LGF uden publikum og vi ville ikke kunne levere et DM, som et
Vi glæder os nu til at se mange af jer til DM i Slagelse 2022, samt vores mange kurser, møder og
øvrige aktiviteter i 2022.
Tilskud i 2021
-

-

-

Tipstilskud fra Dansk Ungdoms Fællesråd: 570.242 kr.
Dansk Ungdoms Fællesråd har i 2021 bevilget: 570.242 kr. Ansøgningsåret 2020 har været et
ekstraordinært år grundet nedlukning pga. COVID-19. Dette har resulteret i et stort overskud i
fordelingsbudgettet, hvilket hovedsageligt skyldes færre internationale refusioner, jf.
tilskudsbekendtgørelsens § 26 og færre medlemmer hos organisationerne. På den baggrund
er det skønsmæssige tilskud i år blevet opreguleret med 6 %. Dette skyldes alene, at der har
været tale om et ekstraordinært ansøgningsår. Ved næste års bevilling af driftstilskud kan det
således ikke forventes, at de 6 % vil være medregnet i udgangspunktet for skønnet.
Kulturstyrelsens § 44 midler: 26.837
Dette er tilskud for konsulentbistand og medarbejderudvikling, samt ikke-administrativt
folkeoplysende udviklingsarbejde.
Kunstfonden: 60.000 kr.
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik har med i alt 60.000 bidraget til vores
kursusvirksomhed. Nogle midler er blevet overført til starten af 2021.

Nationalt og internationalt samarbejde
LGF engagerer sig i amatørmusikkulturen lokalt, regionalt, nationalt og også internationalt. Vi har i
2021 fastholdt og udviklet vores amatørmusiknetværk, der er en uundværlig og vigtig del af vores
arbejdsvirke – ikke mindst i samarbejdet med øvrige organisationer som et fælles talerør for at skabe
bedre vilkår for blandt andet corona-kompensationer. LGF har deltaget aktivt i arbejdet med at
etablere og udvikle Amatørmusik Danmark, som blev oprettet i 2019 af en kreds af
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amatørmusikorganisationer i Danmark. For fortsat at styrke samarbejdet vil LGF være aktiv i
deltagelse og medundersøgelse af fremtidige samarbejdsmuligheder på amatørmusikområdet, samt
hvilke fordele LGF vil kunne drage af andre og interessante samarbejdspartnere.
Nuværende medlemskaber:
•

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF)

•

World Association of Marching Show Bands (WAMSB)

•

Musik i Norden (MIN)

•

Nordisk Orkestermusik Union (NOMU)

•

Amatørernes Kunst og Kultur Samråd (AKKS)

•

Amatørmusik Danmark

•

Danmarks-Samfundet

Sekretariat
LGF oprettede pr. 1. januar 2021 et deltids-sekretariat til at varetage organisationens administration.
Ved oprettelse af et sekretariat, blev der frigivet tid og overskud til at de frivillige i stedet kan udvikle
organisationen, arbejde på nye projekter osv. til gavn for alle medlemsforeninger.
Sekretariatets arbejdsopgaver består blandt andet af:
-

Kontakt til medlemskredsen, herunder udsendelse af info-mails.
Kontakt til og koordinering af organisationens frivillige
Støtte og vejledning til medlemskredsen
Udvikle og fundraise projekter
Opdatere hjemmeside
Bistå bestyrelsen
Koordinerer og planlægge praktiske elementer af DM
Støtte udvalgene administrativt

Vi har enormt stor glæde af vores nye sekretariat og en kæmpe tak til Mette Dahl Trudslev skal lyde
fra hele bestyrelsen.
Kurser, møder og øvrige aktiviteter
Grundet COVID19-situationen blev vores januar-kurser afviklet på en noget anderledes måde, nemlig
online. Her gennemførte vi Bestyrelseskursus, Udvikling af bymarch, MAGI, Tambourmajorkursus og
Gør jeres show bedre (Tattoo/show – del 2). Ligesom vi i foråret afholdt online kurser i Ekstern
kommunikation via sociale medier – både for nybegyndere og øvede.
Så trods corona blev der afholdt virtuelle kurser og endelig i efteråret måtte vi samles igen, hvor vi
afholdt kurser for bestyrelse, majorer, showmarch og i MAGI.
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Det har længe været et ønske at involvere unge mere i LGF - derfor var det med stor glæde at vores
innovationsudvalg videreførte vores ungemøder i 2021 - drevet af unge til unge. På disse møder
diskuteres der blandt andet hvordan de unge ser garderkulturen i fremtiden,
danmarksmesterskaberne og meget mere. Møderne bærer præg af engagerede, unge mennesker,
som har en masse på hjerte.
Med udgangspunkt i pointerne fra ungemøderne og med deltagelse af ungdomsforsker Søren
Østergaard, ønskede LGF at afholde et Stormøde 30. oktober 2021. Da vi planlagde mødet, var vi
bevidste om, at det blev lagt i et efterår, som for alle bar præg af et stort 'corona-efterslæb' med
rigtigt mange udskudte weekendarrangementer, familiefester, osv. Vi ønskede dog at prioritere at
samles igen, men tilbagemeldinger og antallet af tilmeldinger bekræftede os i, at det blev for presset
et efterår for mange. Dermed valgte bestyrelsen at aflyse stormødet, så organisationens midler ville
blive brugt bedst muligt.
I 2021 fyldte 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.
I 2022 kan Den Sønderjyske Garde – Aabenraa fejre 40-års jubilæum, Greve Pigegarde og Morsø
Garden kan fejre 50-års jubilæum, Horsens Garden 80 år og Hadsund Skoleorkester kan fejre 90 år.
Såfremt medlemsforeningen festligholder eller på anden måde markerer begivenheden og LGF
indbydes så påskønner LGF:
Ved markering af henholdsvis: 10, 20, 30, 40, 60, 70, 80, 90 år = 1.000,- kroner
Ved markering af henholdsvis: 25, 50, 75, 100 år = 5.000,- kroner
LGF Shoppen
Igen i 2021 har Mariann og Per Steengaard haft travlt i deres lokaler i Ullerslev, hvor de lægger
lokaler og frivillige kræfter til vores shop. Vores varelager har igen i år været under pres, da vi ikke
har kunne få produceret de mængder vi ønskede, hos vores polske leverandør, GÓRALCZYK fra
Krakow. Derudover, har vi desværre fået afbestilt ting der var sat i produktion, hvilket naturligvis er
problematisk for en lille shop som vores.
Vi arbejder løbende på samarbejdsaftaler og varelager og ser frem til at tilføje yderligere relevante
ting, til glæde for alle. Desuden, har vi igangsat arbejdet med at opdatere online-shoppen, så den
bliver mere intuitiv end hidtil.

Medlemsstatus

Vi har en medlemsforening der desværre er lukket i 2020: Den Jyske Pigegarde – Aarhus. Vi har dog
fået et nyt medlem fra 1/1 2021, nemlig 7. Regiments Musikkorps – stort velkommen!
Landsgardeforeningen kan ved udgangen af 2020 oplyse:
I 2021 har vi i alt 1.989 medlemmer, mod 2.079 efter 2020. Heraf under 30 år 1.624 i 2021, mod
1.789 2020. Det viser altså en tilbagegang, som vi dog havde forventet efter corona-pandemien.
Som en led i at afhjælpe denne tilbagegang, lavede LGF en rundringning med en lang række
medlemsforeninger, hvor vi fik input og inspiration, som kunne tilføjes til et nyt online idékatalog. Her
kan man få inspiration, give erfaringer videre og lufte sine idéer. Kommentér gerne med konstruktive
input, og skriv til mt@lgf.dk, hvis I ønsker andre kategorier tilføjet. https://lgf.dk/idee-katalog/.
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LGF har derudover igangsat produktionen af hvervnings-/rekruttering-kit, så alle foreninger kan få
intuitivt materiale til at lave flyers mv. samt input til hvervningsarrangementer. Vi glæder os til at
kunne annoncere det.
Svendborg Vandrehjems Vandrepokal for største medlemsfremgang blev stiftet og overrakt første
gang tilbage i 1997, og kan dermed fejre 25-års jubilæum i år. Den tildeles den lokalforening der på
baggrund i det foregående års medlemsopgørelse havde største fremgang af børn og unge under 30.
Vandrepokalen blev i 2020 udskiftet af et træskjold påsat plade med LGF-logo og inskription på den
medlemsforening der har opnået kriterierne og modtageren vil igen i år blive offentliggjort på
repræsentantskabsmødet.
2021 var fortsat præget af nedlukninger og restriktive tiltag vi alle skulle håndtere. Igen viste I jeres
parathed til at finde på nye initiativer og tilgange for at holde foreningerne i gang.
Tak til vores udvalgsmedlemmer og to udvalgschefer. Tak til Mariann og Per Steengaard fra shoppen,
vores rejsepartner Christian Weis Jensen fra OURWORLD, som har haft det hårdt i 2021, men
alligevel valgt at støtte os, samt vores interne revisorer. Tak til hele bestyrelsen – Sonja, Henning,
Anette, Annika og Amalie for jeres indsats – jeg glæder mig over, at vi nu igen kan mødes fysisk. En
ekstra tak til Henning, som efter en årrække træder tilbage fra bestyrelsen, for at fokusere på det
han brænder mest for, nemlig det garder-nære. Derfor kan vi også glæde os over, at det ikke er det
sidste vi har set til ham i Landsgardeforeningen.
2022 bliver endelig igen et år fyldt med musik, kram, samvær, takt og tone.
På vegne af Landsgardeforeningens bestyrelse,

Benjamin Hansen
Landsformand

PKT. 5 GODKENDELSE AF BESTYRELSENS BERETNING
Bestyrelsens beretning fremsættes til debat og godkendelse.
PKT. 6 FREMLÆGGELSE, DEBAT OG GODKENDELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB
Der henvises til særskilt materiale – Årsrapport 2021
PKT. 7 INDKOMNE FORSLAG
Ingen indkomne forslag
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PKT. 8 FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT
§
§

Årligt kontingent for aktive medlemskaber foreslås fastholdt uændret til kr. 2.500,Årligt kontingent for passive medlemskaber, såsom virksomheder og organisationer, foreslås
fastholdt uændret til kr. 2.500,-

PKT. 9 FREMLÆGGELSE, DEBAT OG GODKENDELSE AF STRATEGISKE MÅL
Der henvises til særskilt materiale – Strategi 2022
PKT. 10 FREMLÆGGELSE, DEBAT OG GODKENDELSE AF BUDGET
Der henvises til særskilt materiale – Budget 2022.
PKT. 11 VALG AF BESTYRELSE
VALG TIL BESTYRELSEN:
Landsformand Benjamin Hansen, Bornholmer Garden
Bestyrelsesmedlem Sonja Christensen, 6. Juli Garden
Bestyrelsesmedlem Henning Skovbjerg, Skive Garden
Bestyrelsesmedlem Annika Hansen Bohlbro, Sønderborg Garden
Bestyrelsesmedlem Anette Dolleris, Holbæk Garden

(på valg, genopstiller)
(på valg, genopstiller)
(på valg, udtræder)
(ikke på valg)
(ikke på valg)

VALG AF BESTYRELSESSUPPLEANT:

Bestyrelsessuppleant Amalie Boesgaard Kristensen, Skælskør Marinegarde (på valg, opstiller til
bestyrelse)
VALG TIL UDVALG (Bestyrelsen nedsætter udvalg i henhold til § 6, stk. 3):
Kandidater er indkommet til nogle områder, men der er åbent for kandidater til d. 12. marts kl. 12.
Innovationsudvalget:
-

Henrik Dyrvig, Roskilde Garden
Niels Lundbye-Christensen, Aalborg Garden
Timm Bøttger, Sønderborg Garden
Frida Qvist Kristensen, Skælskør Marinegarde
Amanda Lundbye-Christensen, Aalborg Garden
Amalie Parsberg Nielsen, Danehofgarden

(ikke på valg)
(ikke på valg)
(ikke på valg)
(på valg, genopstiller)
(på valg, udtræder)
(på valg, udtræder)

Konkurrence og arrangementudvalget:
-

Karen Christensen, Ringkøbinggarden
Alex Schiellerup, Bornholmer Garden
Louise Berth, Skælskør Marinegarde

(ikke på valg)
(ikke på valg)
(på valg, udtræder)

Kursusudvalget:
-

Beate Hvass, 6. juli Garden
Emma Fisker de Molade, Skælskør Marinegarde
Ellen Povlsen, Greve Pigegarde
Magnus Emil Aggerholm, Skælskør Marinegarde

(udtræder)
(på valg, genopstiller)
(udtræder)
(ikke på valg)
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VALG AF INTERNE REVISOR
-

Intern revisor Henrik Dyrvig, Roskilde Garden
Alex Schiellerup, Bornholmer Garden

(ikke på valg)
(på valg, genopstiller)

VALG AF INTERN REVISORSUPPELANT
-

Kim Hansen, Slagelse Garden

(på valg, genopstiller)

PKT 12 EVENTUELT

Øvrige emner til debat.
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