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Referat af repræsentantskabsmøde lørdag den 12. marts 2022 
afholdt på Hotel Christiansminde, Svendborg. 

 
Velkomst 
Landsformand Benjamin Hansen bød de fremmødte velkommen til dette års 

repræsentantskabsmøde og gik herefter videre til første punkt på dagsordenen.  

 
PKT. 1 VALG AF DIRIGENT 
 
Bestyrelsen indstillede sekretariatsleder Susan Fazakerley fra Amatørernes Kunst & Kultur Samråd 

(AKKS) 

Susan Fazakerley blev valgt uden modkandidater.  

 

Dirigenten gennemgik herefter nogle praktiske detaljer om mødet:  

Hun kunne konstatere at repræsentantskabsmødet var lovlig indkaldt i henhold til vedtægternes § 

5 stk. 2.  

Det skriftlige materiale skulle udsendes senest 14 dage før, men blev først udsendt 10 dage før. 

Landsformand Benjamin Hansen forklarede at det skriftlige materiale blev forsinket grundet 

sygdom. Men fortalte, at det nu bliver skrevet ind i den nye bestyrelses forretningsorden, at det 

skriftlige materiale fremover skal ligge klar til godkendelse en uge inden udsendelse.  

Repræsentantskabet accepterede den forsinkede udsendelse. 

 
PKT. 2 VALG AF STEMMETÆLLERE 
 
Nedenstående stemmetællere blev valgt: 

1. Odense Tamburkorps – Christa Maria Skov Hansen 

2. Bornholmer Garden – Søren Lauridsen 

3. Slagelse Garden – Gitte Altenburg 

4. Skive Garden – Rikke Justesen 

 

PKT. 3 KONSTATERING AF FORENINGERNES TALMÆSSIGE REPRÆSENTATION 
 

De fremmødte medlemsforeninger var: 

1. 6. Juli Garden 

2. Bornholmer Garden 

3. Den Sønderjyske Garde - Aabenraa 

4. Gladsaxe Garden 

5. Hinnerup Garden 

6. Hobro Garden 
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7. Holbæk Garden 

8. Holstebro Musikkorps 

9. Jammerbugt Garden 

10. Juelsminde Pigegarde 

11. Morsø Garden 

12. Nakskov Garden 

13. Nuclear Devils Drum Band 

14. Nykøbing Falster Garden 

15. Odder Garden 

16. Odsherred Garden 

17. Peder Most Garden 

18. Prins Jørgens Garde 

19. Ringkøbinggarden 

20. Roskilde Garden 

21. Sakskøbing Tambourkorps & Brass Band 

22. Skive Garden 

23. Skjern Garden 

24. Skælskør Marinegarde 

25. Slagelse Garden 

26. Sønderborg Garden 

27. Varde Garden 

28. Vedbæk Garden 

29. Vejen Garden 

30. Odense Tamburkorps (passivt medlem) 

 

Fra LGFs bestyrelse 

Landsformand Benjamin Hansen 

Næstformand Sonja Christensen 

Bestyrelsesmedlem Henning Skovbjerg 

Bestyrelsesmedlem Annika Bohlbro 

Bestyrelsessuppleant Amalie Kristensen (ikke stemmeberettiget) 

Der var fremmødt repræsentanter fra 29 stemmeberettigede medlemsforeninger, der hver har to 

stemmer, samt 4 stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer, der hver havde 1 stemme.  

I alt 62 stemmer (58 + 4) 

Derudover var følgende gæster til repræsentantskabsmødet:  

- Organisationskoordinator Mette Dahl Trudslev 

- Dirigent Susan Fazakerley 

- Mariann Steengaard, Shoppen 

- Per Steengaard, Shoppen 

- Udvalgsmedlemmer 

 

PKT. 4 BESTYRELSENS BERETNING FREMLÆGGES OG STILLES TIL DEBAT 

Landsformand Benjamin Hansen fremlagde den udsendte beretning mundtligt: 



Referat fra Landsgardeforeningens repræsentantskabsmøde 2022 

 
 
 

Side 3 af 15 

 

COVID-19:  
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. Men 

igen viste I jeres parathed til at finde på nye initiativer og tilgange for at holde foreningerne i 

gang.  

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.  

Fra 1. januar til 31. juli var stillingen som sekretariatsmedarbejder på 15. timer ugentligt.  

Fra 1. august steg timeantallet til 25 timer ugentligt og stillingens titel ændredes til 

organisationskoordinator.  

Vi har enormt stor glæde af vores nye sekretariat og en kæmpe tak til Mette Dahl Trudslev skal 

lyde fra hele bestyrelsen.  

Tilskud i 2021 
- Tipstilskud fra Dansk Ungdoms Fællesråd: 570.242 kr. 

- Kulturstyrelsens § 44 midler: 26.837 

- Kunstfonden: 60.000 kr. 

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. LGF har deltaget aktivt i arbejdet med at etablere og udvikle Amatørmusik Danmark, 

som blev oprettet i 2019 af en kreds af amatørmusikorganisationer i Danmark. Amatørmusik 

Danmark har bl.a. været en stor hjælp under corona-perioden.  

 

Nuværende medlemskaber:  

• Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) 

• World Association of Marching Show Bands (WAMSB)  

• Musik i Norden (MIN)   

• Nordisk Orkestermusik Union (NOMU) 

• Amatørmusik Danmark  

• Danmarks-Samfundet  
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Kurser, møder, jubilæer og øvrige aktiviteter 
Grundet COVID19-situationen blev vores januar-kurser afviklet online. Her gennemførtes 

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. 

I efteråret måtte vi endelig samles igen, og her blev afholdt kurser for bestyrelse, majorer, 

showmarch og i MAGI. 

Det var 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. Vi vidste at det var et travlt 

efterår for mange og tilbagemeldinger og antallet af tilmeldinger bekræftede os i dette. Derfor 

valgte bestyrelsen at aflyse stormødet, så organisationens midler ville blive brugt bedst muligt. 

 

Jubilæer i 2021: 

- Rosenholm Tambourkorps 30 år  

- Bornholmer Garden 40 år  

- Sakskøbing Tambourkorps og Brassband 60 år 

- Prins Jørgens Garde 75 år  

 

Stort tillykke med jubilæerne til alle med tilknytning til de jubilerende garderkorps. 

Jubilæer i 2022: 

- Den Sønderjyske Garde – Aabenraa 40 år 

- Greve Pigegarde 50 år  

- Morsø Garden 50 år 

- Horsens Garden 80 år 

- Hadsund Skoleorkester 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. 
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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 desværre set en tilbagegang fra 2020 til 2021. Vi forventer desværre også en tilbagegang i 

2022, grundet pandemien. 

En medlemsforening måtte desværre lukke i 2020: Den Jyske Pigegarde – Aarhus.  

Vi har dog fået et par nye medlemmer: fra 1/1 2021 blev 7. Regiments Musikkorps medlem og 

Sæby Garden er også vendt tilbage – stort velkommen!  

 

Medlemstal 2021: 
I 2021 havde vi i alt 1.989 medlemmer, mod 2.079 efter 2020. Heraf under 30 år 1.624 i 2021, 

mod 1.789 i 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/  

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. 

DM 
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.  

Vi glæder os til at se mange af jer til DM i Slagelse 2022, samt vores mange kurser, møder og 

øvrige aktiviteter i 2022. 



Referat fra Landsgardeforeningens repræsentantskabsmøde 2022 

 
 
 

Side 6 af 15 

 

Tak 
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. 

 

KOMMENTARER/SPØRGSMÅL 

Peter Vind Larsen, 6. juli Garden:  
Det har været et par svære år med Corona. Frustrerende og forvirrende. Vi vil i den forbindelse 

gerne anerkende LGF for støtte, for hurtige reaktioner på og fortolkninger af de forskellige 

restriktioner m.v. En fantastisk og helt uvurderlig støtte.  

MAGI-kurserne har været rigtig godt for os at deltage i. Både små og store elsker det, og vi kan 

varmt anbefale det til andre. Vi har fået nogle nye værktøjer til at undervise med, og der er 

kommet et sammenhold mellem ældre og yngre gardere.  

Piet Egmuth, Ringkøbinggarden:  
Kan sekretariatet hjælpe med udsendelse af mails vedr. ERFA-grupper? 

Landsformand Benjamin Hansen: Vi er en lille smule udfordret på opdatering af kontaktinfo. 

Men vi hjælper gerne med at udsende til de generelle mailadresser vi har på korpsene.  

 

PKT. 5 GODKENDELSE AF BESTYRELSENS BERETNING 
 

Bestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt. 

 

PKT. 6 FREMLÆGGELSE, DEBAT OG GODKENDELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB 

 

Fremlæggelse ved Benjamin Hansen, landsformand af det reviderede regnskab for 2021 

(fremsendt skriftligt).  

 

Intern revisor, Henrik Dyrvig:  

Alex Schiellerup og jeg har gennemgået alle bilag. Vi er fuldt ud trygge ved det.  
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Vi har konstateret at pengene står i banken. Regnskabet giver et retvisende billede.  
 
KOMMENTARER/SPØRGSMÅL:  

Christine Mohr, Vedbæk Garden:  
1) Vedr. MAGI og øvrige arrangementer: Har man valgt at gå over budget, eller var det en 

overraskelse?  

2) Hvad dækker posten uniformer over? 

Landsformand Benjamin Hansen:  

1) Det er penge, der er henlagt fra tidligere år. Derfor står det som en budgetoverskridelse 

2) Uniformer dækker T-shirts, udstyr, bestyrelsesuniformer. Beklædning og udstyr generelt til 

bestyrelse og udvalg.  

 

Dirigenten satte regnskabet til afstemning: 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 

 
PKT. 7 INDKOMNE FORSLAG 
Ingen indkomne forslag.  

 

PKT. 8 FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT 
Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent på 2.500 kr. 

 

KOMMENTARER/SPØRGSMÅL: 

Karina Petersen, Nykøbing Falster Garden:  
Forslag om at LGFs bestyrelse i løbet af det næste års tid kigger på en mulighed for at 

kontingenter bliver justeret alt efter gardens størrelse. Jeg står gerne til rådighed for at ad hoc-

udvalg.  

Landsformand Benjamin Hansen: Det er et reelt problem for nogle korps at betale de 2.500. 

Et fint forslag at se på, men det kan blive kompliceret at føre idéen ud i livet. Jeg vil nødigt ud i at 

de større korps med flere medlemmer skal betale for de mindre garder. Men det er en god idé at 

nedsætte et udvalg. Andre må også gerne melde sig.  

Vi kan arbejde videre med det hen mod formandsmødet i efteråret.  

 

Herefter afstemning om ja til uændret kontingent, med det forbehold at bestyrelsen forpligter sig 

til at arbejde med nedsættelse af udvalg. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
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PKT. 9 FREMLÆGGELSE, DEBAT OG GODKENDELSE AF STRATEGISKE MÅL 
 

Landsformand Benjamin Hansen fremlagde de strategiske mål (som var fremsendt skriftligt) 

 
MAGI  

- Videreførsel og konceptualisering.  

- Skal bruges til aktivt at hjælpe korpsene med rekruttering.  

- MAGGI maskot + animationer.  

 

Styrket ungeinddragelse 

- Ungemøder videreføres 

- Unges inddragelse i udvalg og bestyrelse 

- Etablering af LGF-repræsentanter. Konkretisering af projektet samt ambitioner om at afholde et 

ungelandsmøde 2023 

- Interesse i deltagelse af Demokrati NU DK - version 2 under AKKS, hvis det kommer op at stå.  

 

Synlighed nationalt 

- Garderdag i Tivoli 18.06.22 – 7 deltagende korps 

- Hvervningskits er under udarbejdelse – Til brug online og til fysisk materiale 

- Fysiske giveaways 

 

Styrket samarbejde lokalt, regionalt, nationalt og internationalt 

- Et punkt gennem mange år, og et punkt som vi fortsætter med 

 

Positionering af sekretariat 

- Efter DM evaluerer vi på organisationskoordinator-stillingen, passer det timemæssigt, skal 

timetallet sættes op m.v.  

- Bogholderiet er hentet hjem 

- Skære ned på administrationsomkostninger 

 

Inden afstemningen om godkendelse af de strategiske mål, var der oplæg fra de tre udvalg og LGF 

Shoppen:  
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Kursusudvalget 

- Sammenspils- og direktionskursus i efteråret 

- 18.-20. marts kursusweekend; MAGI, major 

- Planer om at arbejde videre med forskellige pakkeløsninger – ’Major rykker ud’ og ERFA-grupper 

 

Shoppen 

Mariann Steengaard fra Shoppen fortalte om at hun havde medbragt nye varer, og opfordrede 

mødedeltagerne til at give respons på det.  

Har man specielle ønsker er man også altid velkommen til at kontakte Mariann.   

 

Innovationsudvalget  

- Ungemøder – Vi har brug for de unges stemme. Derfor arbejdes der også hen mod et 

ungelandsmøde, hvor der kan genereres en masse idéer.  

- Vi vil gerne have en LGF-repræsentant i hvert korps, for at have direkte kontakt til de unge, og 

de unge skal være en større del af LGFs arbejde.  

- Forskellige idéer fra Innovationsudvalget i løbet af 2021: Gave i forbindelse med Dronningens 

fødselsdag. Bygarderne er tilbage d. 29. maj, interview med hofmarskallen.  

 

Konkurrence- og arrangementsudvalget 

- DM 2022 – Det har været en svær fødsel. Grundet Covid-19 situationen er processen blevet re-

startet mange gange. Men hver gang det er blevet re-tænkt, er det blevet bedre. Og sammen med 

Slagelse Garden er LGF nu kommet rigtig langt i forberedelserne. Det bliver et fantastisk DM. 

Mange gode ting i støbeskeen. Pt. er der 700 tilmeldte deltagere.  

Vi afholdt en onlinesession for nogle uger siden, som vi fik god feedback på. Spørgsmål og svar 

herfra kan ses på hjemmesiden. Vi holder en session mere inden DM.  

 

Deadlines:  

31/3 betalingsfrist 

1. maj Frist for indsendelse af partiturer, noder og speakertekst. Sørg for at lav en 

publikumsvenlig, kort, præcis og god tekst til de forskellige konkurrencer.  

 

DM 2024:  

Vi søger en værtsgarde til DM 2024. Hvis det var noget I kunne have interesse i, så giv lyd. Ring 

eller skriv. Det er nu man har alle muligheder for at blive godt klædt på til at være vært i 2024. 
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Garderdag i Tivoli:  

18. juni 2022.  

Endnu ingen dato for 2023, men det ser ud til at være blevet en tilbagevendende begivenhed.  

 

SPØRGSMÅL/KOMMENTARER 

Louise, Hinnerup Garden: 
Er der planer om hvornår DM ligger i 2024? Vi håber det bliver den første uge i juli.  

Henning Skovbjerg, konkurrenceudvalget: Grunden til at det i år ligger i den anden uge i juli, 

er andre landsdækkende arrangementer. Men vi forventer helt klart at det i 2024 vender tilbage til 

at blive den første weekend i juli. Det er ikke 100 % afklaret, men det er konkurrenceudvalgets 

oplæg.  

 

Sakskøbing Tambourkorps & Brass Band: 
Vi efterspørger et kursus til instruktører, som underviser lidt ældre elever. Fx med teori eller lign.  

 

Amalie Kristensen, Kursusudvalget:  
Det er et rigtig godt forslag, vi tager det med videre.  

 

Jørgen Schmidt, Vejen Garden: 
Hvornår ligger første weekend i juli i 2022? Der er også EM det år i ugen før. Tages der højde for 

det? 

Henning Skovbjerg, Konkurrenceudvalget: Hvis man allerede nu tænker at man vil være 

med begge steder, er det en god idé at give lyd til os nu.  

 

Michael B. Madsen, Sakskøbing Tambourkorps & Brass Band:  
Spændende arbejde Innovationsudvalget har gang i. Vi kunne godt tænke os et besøg fra jer, da 

det kan være svært at for os at mobilisere de unge til LGF-arbejde.  

Frida Qvist Kristensen, Innovationsudvalget: Vi kommer meget gerne på besøg hos jer. Og 

andre korps. 

 

Rikke Justesen, Skive Garden:  
Hvor mange korps stiller op? Ved I nu, hvilke konkurrencer der bliver til noget?  

Henning Skovbjerg konkurrenceudvalget: Som det ser ud nu, er der 19 tilmeldte korps. Vi 

gennemfører alle konkurrencer. 

Deadline for tilmelding er overskredet. Men vi kan stadig tage imod tilmeldinger for korps, udenfor 



Referat fra Landsgardeforeningens repræsentantskabsmøde 2022 

 
 
 

Side 11 af 15 

 

konkurrence. Men vi skal vide besked meget snart.  

 

Christine Mohr, Vedbæk Garden:  
Kan I løfte sløret for lidt omkring programmet?  

Henning Skovbjerg, Konkurrenceudvalget: Vi kan ikke sige noget endnu. Vi opererer på 

forskellige planer. I og med vi er færre end tidligere, giver det mulighed for at prøve nogle nye 

ting af, gøre tingene på en anden måde. Derfor er der flere ting i spil lige nu.  

 

Christa Maria Skov Hansen, Odense Tamburkorps:  
Overvejer man at gå tilbage til den helt gamle form, hvor DM lå i en weekend i august? 

Landsformand Benjamin Hansen: Vi tager meget gerne mod input. Det er jeres DM.  

 

Herefter afstemning om godkendelse af de strategiske mål. 

De strategiske mål er enstemmigt vedtaget.  

 

PKT. 10 FREMLÆGGELSE, DEBAT OG GODKENDELSE AF BUDGET 
 

Landsformand Benjamin Hansen fremlægger det fremsendte budget.  

 

KOMMENTARER/SPØRGSMÅL: 

Jørgen Schmidt, Vejen Garden:  
1) Hvorfor dobbelt så stor udgift til DM 2022 i forhold til 2019? 

2) I er omkostningsbevidste, det er godt. Men er vi en organisation, der er ved at sætte sig med 

for store omkostninger? 

Landsformand Benjamin Hansen: I 2017 og 2019 var der lagt et langt højere budget end hvad 

det reelt endte med at koste. Traditionelt er der i flere år afsat 200.000 kr. fra LGF til DM-

budgettet. Vi har sat et konservativt tal i forhold til publikum, og vi har færre deltagere. Men 

tingene koster stadig det samme.  

I 2019 havde man et ’overskud’, forstået som, at der var et mindre underskud på DM en 

budgetteret, men havde forventet at gå i 0 for året. Vi mener ikke vi er ved at sætte os for hårdt. 

Vi forsøger tværtimod at kickstarte organisationen med diverse tiltag og investere os til fremgang.  

 

Afstemning om godkendelse af det fremlagte budget:  

Budgettet blev vedtaget. 
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PKT. 11 VALG AF BESTYRELSE, UDVALG OG INTERNE REVISORER 
 
VALG AF BESTYRELSE: 
Landsformand Benjamin Hansen, Bornholmer Garden (På valg, genopstiller) 
 

Benjamin Hansen blev valgt.  

Benjamin Hansen ønskede at se, hvor stort mandat han havde og der blev derfor gennemført en 

hemmelig afstemning:  

59 stemmer for Benjamin Hansen 

3 stemte blankt 

 

Bestyrelsen stemte ikke.  

 

Landsformand Benjamin Hansen:  

Tak for valget. Jeg har altid sagt, at jeg gerne vil sidde i to perioder, men da Corona-situationen 

har gjort at de seneste par år, har været meget stille, går jeg efter at sidde i 2 perioder mere. 

 

Herefter valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer: 

- Bestyrelsesmedlem Sonja Christensen, 6. Juli Garden (På valg, genopstiller) 

- Bestyrelsesmedlem Henning Skovbjerg, Skive Garden (På valg, udtræder) 

- Bestyrelsesmedlem Anette Dolleris, Holbæk Garden (Ikke på valg) 

- Bestyrelsesmedlem Annika Bohlbro (Ikke på valg) 

 

To kandidater: Sonja Christensen og Amalie Boesgaard Kristensen 

 

Der var ikke andre kandidater. Begge blev valgt ved fredsvalg.  

 

VALG AF BESTYRELSESSUPPLEANT: 

Bestyrelsessuppleant Amalie Boesgaard Kristensen, Skælskør Marinegarde (på valg, opstiller til 
bestyrelse) 

 

Kandidat til suppleantposten: Charlotte Petersen, Odsherred Garden.  

 

Ikke andre kandidater – Charlotte Petersen blev valgt. 

 

VALG TIL UDVALG (Bestyrelsen nedsætter udvalg i henhold til § 6, stk. 3.):  

 
Innovationsudvalget: 

- Henrik Dyrvig, Roskilde Garden    (ikke på valg) 

- Niels Lundbye-Christensen, Aalborg Garden  (ikke på valg) 
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- Timm Bøttger, Sønderborg Garden  (ikke på valg) 

- Frida Qvist Kristensen, Skælskør Marinegarde  (på valg, genopstiller) 
- Amanda Lundbye-Christensen, Aalborg Garden (på valg, udtræder) 
- Amalie Parsberg Nielsen, Danehofgarden   (på valg, udtræder) 

 

 

Kandidat: Frida Qvist Kristensen 

Da, der mangler to kandidater, foreslår bestyrelsen at man holder de to pladser vakante og 

selvsupplerer.  

 

Frida Qvist Kristensen blev valgt.  

 

Konkurrence og arrangementudvalget: 

- Karen Christensen, Skjern Garden                    (ikke på valg) 

- Alex Schiellerup, Bornholmer Garden  (ikke på valg) 

- Louise Berth, Skælskør Marinegarde  (på valg, udtræder) 
 

Kandidat: Henning Skovbjerg.  

 

Henning Skovbjerg blev valgt.  

 

 

Kursusudvalget: 

- Beate Hvass, 6. juli Garden   (udtræder) 
- Emma Fisker de Molade, Skælskør Marinegarde (på valg, genopstiller) 
- Ellen Povlsen, Greve Pigegarde   (udtræder) 
- Magnus Emil Aggerholm, Skælskør Marinegarde (ikke på valg) 

 
Kandidater: Emma De Molade, Skælskør Marinegarde, Christa Maria Skov Hansen Odense 

Tamburkorps og Simone Bjergskov Nielsen, Slagelse Garden. 

 

Alle tre opstillede kandidater blev valgt. Emma for 1 år, Christa og Simone for 2 år.  

 
VALG AF INTERN REVISOR 
 
Intern revisor Henrik Dyrvig, Roskilde Garden (Ikke på valg) 

Alex Schiellerup, Bornholmer Garden (På valg, genopstiller) 
 

Kandidat Alex Schiellerup. 

Alex Schiellerup blev valgt.  

 

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

 
Kandidat Kim Hansen.  

Kim Hansen blev valgt 

 

 

PKT. 12 EVENTUELT 
 

Emma de Molade, kursusudvalget:  
Kursus næste weekend 18.-20. marts, Major og MAGI. Meld jer endelig til.  

 

Landsformand Benjamin Hansen:  

- Vi har købt nyt lydudstyr. Det gamle gives væk gratis, hvis ikke nogen byder ind, bliver det smidt 

ud.  

- Næste repræsentantskabsmøde forventet d. 18. marts 2023.  

Er der kommentarer eller input til dette? 

 

Jørgen Schmidt, Vejen Garden: 
Hvorfor ligger repræsentantskabsmødet i 3. weekend i marts? 

Landsformand Benjamin Hansen:  
Ikke nogen særlig grund, det skal blot afholdes i marts måned.  

 

Sakskøbing Tambourkorps & Brass Band:  
Dette mødelokale er et rigtig dejligt rum at være i. Sikkert lidt dyrere men rigtig godt og lækkert 

sted.  
 

Christine Mohr, Vedbæk Garden:  
- Stor ros til det her sted.  
- Kan man evt. overveje at lade starttidspunktet for mødet være lidt senere? Flere kommer 

langvejs fra. 
- Vi ønsker at næste dato kommer meget hurtigt. (og generelt melde datoer tidligt ud).  

 

 

Odense Tamburkorps:  
- Når vi nu alligevel er samlet, kunne man evt. lære lidt af hinanden. ERFA eller lignende. 

Inspirationsoplæg. Udnytte at man kan networke.  
 




