Landsgardeforeningens Repræsentantskabsmøde
Lørdag den 14. marts 2020

På Danhostel Svendborg & Kursuscenter
Vestergade 45, 5700 Svendborg
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PROGRAM
Kl. 08.00 – 08.50 Ankomst, registrering og der serveres kaffe og et rundstykke.
Kl. 09.00 – 11.30 Repræsentantskabsmøde
Kl. 11.30 – 12.15 Frokost inklusiv én sodavand eller øl
(kl. 11:30 – sidste frist for indlevering af kandidatseddel til dirigenten)
Kl. 12.30 – 13.30 Repræsentantskabsmøde fortsættes
Kl. 13.30 – 15.30 Foredrag ved ungdomsforsker, Søren Østergaard
Kl. 15.30 – 16.00 Kaffepause
Kl. 16.00 – 17.00 Medaljeoverrækkelse af fortjenstmedaljer

GÆSTER VED REPRÆSENTANTSKABSMØDET
o

Landsgardeforeningens protektor Hans Excellence Ingolf, Greve af Rosenborg og Grevinde
Sussie er inviteret til repræsentantskabsmødet ved medaljeoverrækkelsen.

o

Bestyrelsens udpegede Repræsentantskabssekretær, Trine Sylvest Christensen.

o

Fra Amatørernes Kunst & Kultur Samråd (AKKS), Sekretariatsleder Susan Fazakerley
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Organisatorisk struktur kalenderåret 2019 i

Landsgardeforeningen (LGF)
Sammenslutningen af Danske Bygarder

Landsgardeforeningens BESTYRELSE:
Landsformand
Næstformand/økonomi
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem

Carsten Petersen
Kirsten Nielsen
Benjamin Truels Hansen
Henning Skovbjerg
Sonja Christensen

(Ruds-Vedby Garden)
(Vejen Garden)
(Bornholmer Garden)
(Skive Garden)
(6. Juli Garden)

Landsgardeforeningens KONKURRENCE UDVALG:
Udvalgsformand
Udvalgschef
Udvalgsmedlem
Udvalgsmedlem
Udvalgsmedlem

Henning Skovbjerg
Kevin Hjorth Andersen
Alex Schillerup
Pernille Bohlbro
Karen Christensen

LGF’s bestyrelse
(Udpeget af LGF)
(Bornholmer Garden)
(Sønderborg Garden)
(Ringkøbinggarden)

Landsgardeforeningens KURSUSUDVALG:
Udvalgsformand
Udvalgschef
Udvalgsmedlem
Udvalgsmedlem
Udvalgsmedlem

Sonja Christensen
Sabrina Petersen
Laura Steengaard
Axel Nielsen
Beate Hvass

LGF’s bestyrelse
(Udpeget af LGF)
(Danehofgarden - Nyborg)
(Skælskør Marinegarde)
(6. Juli Garden)
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Landsgardeforeningens INNOVATIONSUDVALG:
Udvalgsformand
Udvalgsmedlem
Udvalgsmedlem
Udvalgsmedlem
Udvalgsmedlem
Udvalgsmedlem

Benjamin Hansen
Niels Lundby-Christensen
Henrik Dyrvig
Ane Marin Gissel
Ida Savkov Østergaard
Melanie Pørksen

LGF’s bestyrelse
(Aalborg Garden)
(Roskilde Garden)
(Ruds-Vedby Garden)
(Aalborg Garden)
(Nakskov Garden)

Landsgardeforeningens INTERNE REVISORER:
Intern revisor
Intern revisor
Revisorsuppleant

Henrik Dyrvig
Alex Schiellerup
Kim Hansen

(Roskilde Garden)
(Bornholmer Garden)
(Slagelse Garden)

Landsgardeforeningens EKSTERNE REVISOR:
Martinsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Mikkel Boeck Eisgart, statsautoriseret revisor og Christian Nicolajsen, revisor HD-R

DELEGEREDE VED REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2020
1 6. JULI GARDEN

26 NYKØBING FALSTER GARDEN

2 BLÆSEORKESTERET SØNDERMARKEN – RANDERS

27 ODDER GARDEN

3 BORNHOLMER GARDEN

28 ODENSE PIGEGARDE

4 BROVST PIGEGARDE

29 ODSHERRED GARDEN

5 DANEHOFGARDEN – NYBORG

30 PEDER MOST GARDEN

6 DEN JYSKE PIGEGARDE – AARHUS

31 PRINS JØRGENS GARDE

7 DEN SØNDERJYSKE GARDE – AABENRAA

32 RANDERS PIGEGARDE

8 DEN SØNDERJYSKE PIGEGARDE – RØDDING

33 RINGKØBINGGARDEN

9 DET FYNSKE SLAGTØJSAKADEMI – SVENDBORG

34 ROSENHOLM TAMBOURKORPS

10 FAXE GARDEN

35 ROSKILDE GARDEN

11 FURESØ GARDEN

36 RUDS-VEDBY GARDEN

12 GLADSAXE GARDEN

37 SAKSKØBING TAMBOURKORPS & BRASSBAND

13 GREVE PIGEGARDE

38 SKIVE GARDEN

14 HADSUND SKOLE-ORKESTER

39 SKJERN GARDEN

15 HELSINGØR PIGEGARDE

40 SKÆLSKØR MARINEGARDE

16 HINNERUP GARDEN

41 SLAGELSE GARDEN

17 HOBRO GARDEN

42 SØNDERBORG GARDEN

18 HOLBÆK GARDEN

43 TORDENSKIOLDGARDEN

19 HOLSTEBRO MUSIKKORPS

44 VARDE GARDEN

20 HORSENS GARDEN

45 VEDBÆK GARDEN

21 JUELSMINDE PIGEGARDE

46 VEJEN GARDEN

22 KIMBRERGARDEN – AARS

47 AALBORG GARDEN

23 MORSØ GARDEN

48 AARHUS GARDEN

24 NAKSKOV GARDEN

49 ODENSE TAMBOURKORPS (PASSIVT MEDLEM)

25 NUCLEAR DEVILS DRUMBAND – DENMARK
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1. I alt: 48 stemmeberettigede medlemsforeninger, hvor hvert medlemskorps har hver 2 stemmer,
hvilket udgør i alt: 96 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: 101 stemmer

DAGSORDEN
Iht. vedtægternes
1. VALG AF DIRIGENT
2.

VALG AF STEMMETÆLLERE

3. KONSTATERING AF FORENINGERNES TALMÆSSIGE REPRÆSENTATION
4. BESTYRYELSENS 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 med
underskrift af en repræsentant fra garden senest lørdag kl. 11:30
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 BESTYRYELSENS BERETNING FREMLÆGGES OG STILLES TIL DEBAT
De danske Bygarder
Det er vigtigt vi lige stopper op, mærker efter og ser udover vores fælles skabende aktivitet, hvor vi
kan klappe os selv på skulderne. Vi kan noget helt særligt i denne kultur, og vi gør et stort stykke
frivilligt arbejde for landets børn og unge. Jeg vil starte min årsberetning med at sætte ord på
Garderlivet, og hvad den beriger os alle med. Hvad den har beriget mig med.
Det der er kendetegnede ved de danske Bygarder er musik, sammenhold, trivsel, dannelse,
optrædener og rejser i ind og udland. Hver uge, og ofte flere gange ugentlig, landet over, mødes
børn og unge mennesker i denne samhørighed. Engagementet og frivilligheden lokalt er meget høj.
Fællesskabet og det sociale er fundamentet, hvorfra idéer skabes og udvikles – når mennesker
forsamles.
Udover den musik der spilles og skabes, udvikles styrkebaseret pædagogik, hvilket indeholder
inklusion, dannelse, tapperhed og mod, medmenneskelighed, retfærdighed og selvbeherskelse. Vi har
haft inklusion på dagsordenen længere før ordet blev populært. Vi udøvede det allerede i stor stil
lang tid før, og vi betragtede det helt enkelt, og ikke udfordrende.
For det er naturligt at der gennem musikken udvikles en interesse og stor glæde ved fokuseret
øvning ledsaget af at kunne mestre sit instrument under march, under show, under kommando.
Musikken har for det første et fælles sprog, hvor samme node kan læses af musikere over hele
verden, hvilket er et unikt eksempel på, hvordan musikken kan bringe mennesker i dialog trods af
forskellig baggrund.
I vores foreninger opbygges robust karakter, så vores børn og unge kan møde verden med gå-påmod, samtidig med de kan rumme sårbarhed og nederlag, men også visdom og tolerance. Garderlivet
har lært mig takt og tone, hvor der er faste rammer, men også et særligt godt kammeratskab og en
social samhørighed. Det er meget enkelt. Det er en dannelsesrejse – autonomi og indflydelse,
mestring og kompetence, samt relationer til andre. Robusthed, styrker og resiliens som baggrund for
mestring og gode relationer. Demokratiske værdier, personlig kommunikation, empati,
problemløsning, målsætning og tidshåndtering. Alt sammen i omgivelser med positiv udvikling,
selvagtelse og glæden ved musik i koncert, march og show optræden. Der læres om dannelse, at
være en del af en helhed og derigennem tilegner sig forståelse for hinandens styrker og svagheder,
samt udvikler bevidsthed om egne ressourcer. Vi fremmer gensidig respekt, forståelse, men også
disciplin indgår i aktiviteterne, hvilket sammenfattende udgør et forpligtende fællesskab på tværs af
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alder, og styrker de sociale kompetencer – alt i alt, tilegnelsen af livsfærdigheder der alt andet lige
ruster den enkeltes personlige udvikling, og intellekt til det omgivende samfundslivs mange facetter.
Og vigtigst af alt, det er samarbejdet, som er kernen i en garde. –
garder eller som bestyrelsesmedlem, og det er vores dannelse. Vi
verdenen, og deltager i kultur- og amatørmusiksamarbejder,
mennesker glade på vores vej. Vi favner utroligt bredt i vores kultur,

Vi udvikler os alle sammen, som
tager ud i det danske land og i
sociale arrangementer og gør
og det kan bare noget!

Vores målgruppe er alle børn og unge, piger og drenge fra børnehavealderen og opefter, der med
lyst til at indgå i et unikt socialt fællesskab og lærer det universelle sprog; musik.
Med denne aldersspredning i Garderlivet, der kan tælle et helt liv – jeg vil sige ”en rejse gennem
barndommen og ungdommen” men i særdeleshed også i ”voksendommen”.
Online og offline
Medlemsforeningerne fremmer venskaber på kryds og tværs, hvor venskaber ikke bare er baseret på
sociale medier, men blomstre af unikke fællesskaber som vi har over hele Danmark. Ved at støtte
dette, skaber vi ikke bare en spændende musikalsk fremtid, men inspirerer også til en bedre balance
– de sociale medier kommer lige pludselig i anden række i denne her medieteknologiske verden.
Og med det sagt, er sociale medier jo vores blik udadtil og vores kommunikation online. Vi oplever at
medlemsforeningerne bliver mere og mere synlige i mediebilledet lokalt, regionalt og nationalt. Og
det fremmer alt sammen Garderlivet, lige meget hvilken garde der står bag budskabet. Vi kan alle
gøre brug af medierne, og det kræver disciplin og navigation så snart elektronikken tager over i
cyberspace på både godt og ondt. Vores medlemsforeninger behersker, benytter og skaber
herigennem en vedholdende opmærksomhed, men også viden omkring de danske bygarder.
Moral og etik, man skal kende lokalforeningens digitale politik og konsekvenser, hvis
nogen går over stregen
De sociale medier i samtidens og fremtidens eksistens er helt uundgåeligt og uundværligt, men også
et fremragende udstillingsvindue i forhold til det omkringliggende og globaliserende samfund.
Synliggørelse, opmærksomhed og samhørighed skabes, hvor disse digitale medier er hverdagens
faste følgesvend da mobiltelefonen altid lige er ved hånden. Tænk, tast, og undgå tåbeligheder.
Tipstilskud fra Dansk Ungdoms Fællesråd
Dansk Ungdoms Fællesråd har bevilget: 607.428,- kr. inklusive internationale refusioner.
DUF har i den forbindelse afgjort følgende: DUF har som et led i jeres ansøgning, behandlet jeres
argumenter for, at I bør placeres i gruppe B. DUF har afgjort, at I fortsat skal placeres i gruppe D, jf.
tilskudsreglerne § 20.
Afgørelsen begrundelse med det følgende: Det er DUFs opfattelse, at der ikke er sket væsentlige
ændringer i jeres organisation, som kan legitimere en ny gruppering, jf. § 16. DUF har i vurderingen
bl.a. lagt vægt på, at jeres formåls- og medlemsparagraf samt aktivitetstyper ikke er ændret. I har
selv argumenteret for, at jeres arbejde med 15 års valgret, herunder vedtægtsændringer lokalt og
nationalt ift. at sikre de unges demokratiske rettigheder, har betydning for jeres gruppering.
DUF skal gøre jer opmærksom på, at kravet om demokratiske rettigheder for alle medlemmer er et
krav, som I skal leve op til for at kunne modtage tilskud under organiseringsformen ”individuelle
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medlemmer og selvstændige lokalforeninger”. Det er således ikke noget, der kan lægges vægt på
ved vurderingen af jeres gruppering. I argumenterer selv for, at I lever op til de underliggende
parametre i gruppe b, herunder at jeres formål og aktiviteter tager udgangspunkt i et samlet livseller verdenssyn.
Dog fremgår det både af jeres formål og jeres aktiviteter, at omdrejningspunktet for jeres
organisation og aktiviteter er musikudøvelse og bevægelse. DUF vurderer bl.a. på den baggrund, at
jeres uudskiftelige omdrejningspunkt er musikudøvelse, og at jeres medlemmer gives færdigheder
inden for dette.
Et parameter i gruppe B er, at organisationens aktiviteter kan udskiftes og udvikles, så de til enhver
tid understøtter den samlende idé bedst muligt. Dette vurderes ikke at være muligt at udskifte jeres
aktiviteter, uden at jeres organisationens eksistensberettigelse må antages at falde bort.
DUF finder desuden anledning til at minde jer om, at det er et krav for overhovedet at modtage
driftstilskud, at organisationens aktiviteter giver deltagerne værdifulde livskompetencer, herunder er
dannende for individet, jf. § 2. Ifm. jeres indplacering i gruppe D, har DUF derfor fortsat i sin
vurdering lagt særlig vægt på følgende;
Dansk Ungdoms Fællesråd skriver i sin afgørelse til Landsgardeforeningen, at vi gennem
musik og bevægelse ønsker at:
1) Udvikle børn og unge til at deltage aktivt og tage ansvar i det danske samfund, et almennyttigt formål
med organisationens aktiviteter og arbejde, der rækker ud over det enkelte medlem/den enkelte
deltager. Den helt primære aktivitet er musikudøvelse, hvilket Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF)
vurderes at være organisationens uudskiftelige omdrejningspunkt.
2) Omdrejningspunktet for organisationens virke vurderes hovedsageligt at styrke medlemmernes
færdigheder inden for musikudøvelse. Tilskudsudmåling 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. I sin vurdering tager DUF udgangspunkt i sidste års
tilskud, dog fremskrevet med 0,8 % svarende til forbrugerprisindekset.
3) Fremskrivningen skyldes, at DUFs andel af udlodningsmidlerne hvert år reguleres efter
forbrugerprisindekset, og DUF har i den forbindelse besluttet, at denne fremskrivning også skal komme
jer som tilskudsmodtagende organisation til gode.
4) DUF har i sit skøn særlig lagt vægt på jeres forholdsmæssige store medlemsfremgang, ligesom I har
fået flere lokalforeninger. I vurderes desuden fortsat at have et højt aktivitetsniveau.
5) Samlet set er jeres driftstilskud på den baggrund udmålt til 521.646 kr. i skønsmæssigt tilskud.
Derudover er bevillingen tillagt refusion af internationale udgifter i henhold til det ansøgte. Dertil
kommer en restfordeling på 17.951 kr. iht.

DUFs principbeslutning om, at hele DUFs andel af udlodningsmidlerne skal fordeles hvert år.
Restfordelingen udgør den forholdsmæssige andel af de samlede bevilgede driftstilskud, og er
udregnet på baggrund af vores samlede driftstilskud iht. kapitel 2, fratrukket eventuel international
refusion.
LGF har søgt og fået bevilget et toårigt tilskud. Det betyder, at den skønsmæssigt fastsatte bevilling i
år er identisk med den bevilling, der udbetales næste år, jf. § 22, stk. 4. Ved op og nedjusteringer af
de gældende takster og/eller skønsrammer tilstræber DUF at justere bevillingen i år to tilsvarende.
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DM 2019 for Bygarder i Vejen, Kulturministeren, Hans Excellence Ingolf af Rosenborg og
Vejens Borgmester.
Vejen Idrætscenter og LGF dannede i forening rammerne om DM for Bygarder 4. - 7. juli 2019.
Nyudnævnte Kulturminister og Kirkeminister Joy Mogensen, var tilskrevet af undertegnede og med
hilsen og et tillykke med udnævnelsen til Minister, ledsaget af en indbydelse til DM 2019. Ministeren
svarede allerede dagen efter, hvor hun takkede for indbydelsen og beklagede at hun ikke havde
mulighed for at gæste LGFs DM 2019, og tilkendegav stor interesse for at gæste DM for Bygarder i
2021.
LGF Protektor Hans Excellence Ingolf, Greve af Rosenborg og Grevinde Sussie af Rosenborg gæstede
mesterskaberne søndag og overværede eftermiddagens mange underholdende tattoos. Greveparret
overrakte pokalen til den samlede vinder af DM for Bygarder 2019 til VEJEN GARDEN, stort tillykke,
og så for tredje gang. Første gang i 2003, anden gang i 2017 og nu igen i 2019. Vejen Kommunes
Borgmester Egon Fræhr talte ved åbningsceremonien torsdag og overværede ligeledes søndag de
mange tattoos. Vejens borgmester tog også del i overrækkelsen af pokaler i de konkrete kategorier
ved afslutningsceremonien.
Omgivelserne og faciliteterne var velkendte. Gensyn med noget velkendt udløser oftest tryghed, og
måske endda overskud til at have mere fokus på koncentrationen omkring musikken, marchen eller
måske det uundværlige samhørighedsskabende samvær på kryds og tværs af landet.
Tilrettelæggelse og planlægningen har pågået siden repræsentantskabsmødet tilbage i marts 2018,
hvilket skete i et samarbejde mellem Vejen Idrætscenter i daglig tale kaldet VIC, og LGF på hvert
vores indsatsområder skulle tilrettelægge, sikres og udmøntes i de mange forudgående praktiske
delmål af DM-arrangementet. Det er alt fra forplejning, indkvartering, stævnefaciliteter, åbnings- og
afslutningsceremonierne, konkurrencerne, garderfesten, dommere, frivillige hjælpestab, samt intern
og ekstern information. Alt sammen hvor tanker, erfaringer, teori og praksis skal spille sammen og
senere udmøntes.
På DM-sekretariatet havde vi dog en del besøg, dispensationer, navneforvirringer, hvem, hvad og
hvornår konkurrencekategorierne og regler påkaldte os opmærksomhed og forklaringer, hvilket
krævede personligt fremmøde for en udredning, alternativt afvises eller godkendes. Indkaldte
samtaler i forhold til DM 2017 var steget betydeligt, mere end 300 %.
En ny konkurrencekategori ved DM 2019 skulle afprøves for første gang – under 14 år
Kaldet ”U14” - hvor gennemsnitsalderen skal være under 14 år, pr. 4. juli 2019 for at kunne deltage i
kategorierne: Koncertrelateret – Koncert, Junior Tambourkorps – Koncert, Junior Slagtøj – Koncert,
Junior Brass Band – Koncert, Junior Harmoniorkester. De enkelte præstationer i koncertrelaterede
kategorier blev alle bedømt af tre dommere, samt en tidsdommer.
Konkurrencereglerne var de samme som beskrevet under hver enkelt koncertrelateret kategori.
Placeringerne i ”U14” konkurrencerne indregnes ikke til samlet Danmarksmester. I hver enkelt
kategori måtte der ikke være gengangere i forbindelse med samme musikarrangement.
Konkurrencekategorien”U14” havde sin debut. En noget forsigtig debut, da tilmeldte kun talte en
håndfuld. Nye initiativer skal sommetider have et ekstra skub og derved afprøves endnu engang,
hvorfor konkurrencekategorien ”U14” også indgår ved DM 2021.
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Pokaler i ”U14” kategorierne til både 1., 2. og 3. plads.
Det skal både i konkurrenceudvalget og LGF-bestyrelsen drøftes, hvordan en udvidelse af pokalerne i
konkurrencekategorierne skal falde, så der er pokal til én første, én anden og én tredjeplads. Det er i
hvert fald det medlemsforeningerne mener.
Kategorien ”Fri Klasse” som blev afviklet fredag aften og dermed aktiverede et meget stort antal
publikummer fra både udøvere, forælder og supportkredse, som skabte en fantastisk stemning. Det
gjorde så alle konkurrencedeltagerne følte sig mere end set og hørt. En særdeles spændende aften,
hvor både dommerne og publikum havde deres vindere.
DM for Bygarder 2019 var musikalsk underholdning i topklasse indenfor amatørmusikken, og der var
høj stemning fra start til slut. I samtlige konkurrencediscipliner blev der udvist høj moral og som man
siger: ”Tab og vind med samme sind”. Det er kun for sjov, og en så god fritidsinteresse bør ikke
ødelægges af en dårlig moral.
Danmarksmesterskaberne for Bygarder afholdes i dagene: 8. – 9. – 10.– 11. juli 2021.
Hvem der skal være lokalarrangør for LANDSGARDEFORENINGENS DANMARKSMESTERSKABER for
BYGARDER 2021, vil konkurrenceudvalgsformanden Henning Skovbjerg afsløre på selve
Repræsentantskabsmødet i Svendborg lørdag den 14. marts 2020.
Tivoli Garden og Landsgardeforeningen i samarbejde omkring ”Garder-Dag” 2020
Vi var med i fejringen af Tivoli Gardens 175-års fødselsdag, hvor Tivoli Garden havde udvalgt ni korps
fra forskellige hjørner af Danmark, der hver især repræsenterede de danske bygarder. Et velbesøgt
jubilæum, hvor både københavnere og turister fyldte den smukke have midt i hovedstadens centrum.
Vi er med igen, hvor Tivoli Garden har udvalgt alt i alt otte bygarder i år henholdsvis: Nakskov
Garden, Roskilde Garden, Varde Garden, Slagelse Garden, Nykøbing Falster Garden, Juelsminde
Pigegarde, 6. Juli Garden, Fredericia, og Danehofgarden fra Nyborg.
Bestyrelsesmedlem Sonja Christensen er LGFs koordinerende på GARDER-DAG 2020 lørdag den 20.
juni i Carstensens gamle have. Det er berigende at dette initiativ kan fortsætte for alle os involverede,
men i særdeleshed også som et ”reklamefremstød” og promovering af bygarderkulturen.
Fortsat en national skærpet indsats på de personfølsomme oplysninger
Den skærpede opmærksomhed, og en vedblivende fokus på medlemsregistreringens betydning.
Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) fortsætter med vedholdende opfølgninger på netop
medlemsregistreringen, da lovgivningen på området er vedholdende, hvilket vi alle sammen til
stadelighed påmindes, men også hører via nationale informationskanaler eller pressen, især når det
er gået galt med at lække personfølsomme oplysninger ud på almenvældets servere. Den skærpede
opmærksomhed er gældende i samtlige EU-lande, hvor hver enkelt nation skal følge disse regler.
o

o

Databeskyttelsesloven gældende tilbage fra 25. maj 2018 – skal respekteres og efterleves.
Sammenfattende så har DUF overfor alle sine medlemsorganisationer udsendt meddelelse om at EU har
vedtaget en ny databeskyttelsesforordning, som får betydning for foreningslivet i forbindelse med blandt andet
medlemsregistrering.
Alle organisationer og lokalforeninger er omfattet af persondataloven, når de behandler personoplysninger.
Den såkaldte ”behandling” sker allerede, når man melder sig ind i en forening, og foreningen indhenter og
opbevarer navn, adresse, telefon og mail, oplysninger om allergener eller andre særlige forhold, eller når der
indhentes navn og CPR-nummer til indhentning af børne-attest, som videregives til landsorganisation og politi.
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o

Den nye databeskyttelsesforordning får betydning for alle organisationer og foreninger, som behandler
personoplysninger. Forordningen har til formål at forbedre sikkerheden for enkeltpersoner ved at sørge for
beskyttelse af den enkeltes rettigheder.

o

I skal være opmærksomme på, at der fremover kan pålægges bøder af betydelig størrelse, hvis man som
databehandler ikke lever op til kravene i den nye forordning.

Forordning har fortsat fokus på følgende:
1.
2.
3.
4.

Mere og bedre dokumentation (det vil sige nedskreven dokumentation for, hvordan man efterlever
forordningen)
Mere uddybende information til den registrerede person om rettigheder, herunder f.eks. retten til indsigt,
retten til sletning, klageinstans m.v.
Styrkelse af børns rettigheder
Styrket anmeldepligt af brud på sikkerheden til Datatilsynet.

LGF indskærper at lokalforeningerne vedholdende efterlever den omtalte lovgivning på databeskyttelsesforordningen omkring håndtering og behandling af bestyrelsens egne, samt i
særdeleshed i forhold til foreningens medlemmer.
Verdens ældste flag Dannebrog fejrede 800-års fødselsdag blev også i hovedstaden
fejret, den 15. juni 2019
Dannebrog et samlende symbol. Som sagnet fortæller, faldt Dannebrog ned fra himlen under et
slag i Estland i 1219. Gennem tiden har flaget vajet over Danmark i krig og i fred, i sorg og i
glæde, og har udviklet sig til at være et samlende symbol for landet. Danmarks-Samfundet har
med baggrund i den danske kulturtradition, til formål at udbrede kendskabet til og med
anvendelsen af Dannebrog som et nationalt symbol for dansk kultur, fællesskab og identitet. Hans
Kongelige Højhed Prins Joachim er protektor for Danmarks-Samfundet.
LGF Protektor Hans Excellence Ingolf, Greve af Rosenborg og Grevinde Sussie af Rosenborg samt
formand Carsten Petersen fra Landsgardeforeningen deltog i festlighederne og markeringen, der
startede i Vor Frue Kirke, derpå til selve Rådhuspladsen, afsluttende med en forfriskning og de
obligatoriske og meget smagfulde rådhuspandekager. Kongehuset, Københavns Overborgmester
og Europaparlamentet var repræsenteret med tidligere Kommissær og nuværende
Europarlamentets Ledende Næstformand Margrethe Vestager.
Copenhagen Pride 2020
Copenhagen Pride har forespurgt Landsgardeforeningen om de danske bygarders deltagelse med
koncerter på forskellige pladser i Københavns centrum lørdag den 22. august 2020. På efterårets
formandsmøder tilkendegav medlemsforeningerne interesse og flere gav tilsagn om medvirken. Jeg
synes det endnu er et bevis på hvor favnede vores bygarder kultur er.
Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary er i øvrigt protektor for Worldpride, der afvikles i
København i 2021 og det er første gang nogensinde, at en kongelig person stiller sig i spidsen for et
stort internationalt Pride-arrangement.
Landsgardeforeningens medlemskorps er velkomne ved ROYAL RUN 2020
En næsten traditionel national motionsdag, hvor hele Danmark kan være aktiv deltager.
LGF deltog med 10 garderkorps, der var udvalgt til at spille og optræde ved ROYAL RUN tilbage i 2018.
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I 2020 er Royal Run i Sønderborg, Aalborg, Odense, København, Frederiksberg samt på Bornholm og i
Grønland.
LGF finder det ganske naturligt at medvirke i denne festlige, folkelige og fornøjelige motions-begivenhed,
men også være synlige i gadebilledet. Musicere med glade toner, flotte uniformer. Embouchure, vejrtrækningsmotion og march til og fra optrædningsområdet er jo motionsgivende i sig selv.
Dansk Idrætsforbunds hovedsæde anbefalede sine lokalafdelinger i byerne, at LGF medlemskorps skal
være med disse steder. Alt i alt bliver det atter en berigende dag, hvor hele Danmark er med, både
fysisk imens andre ser med hjemme fra lænestolen. Og igen bliver vi promoveret på de bedste
sendeflader.

Kursusvirksomheden i kalenderåret 2019
I weekenden den 5. – 6. – 7. april 2019, var der planlagt tambourmajor,- dirigent og bestyrelseskursus henlagt til Asnæs, med Odsherred Garden som lokalarrangør. Tilmeldingerne udeblev og
derfor besluttede kursusudvalget at aflyse kursusweekenden.
Til gengæld sørgede Odsherred Garden om lørdagen for at LGF-bestyrelsen kunne afholde møde med
Amatørernes Kunst & Kultur Samråd (AKKS) hvorfra Sekretariatsleder Susan Fazakerley og
projektansvarlige Mette Dahl Trudslev, sidstnævnte projektkoordinator i forbindelse med LGFs
medvirken i projekt DEMOKRATI NU DK.
Efterårets kurser
Dagene 27. – 28. – 29. september 2019, med Varde Garden som lokalarrangør.
Tambourmajorkursus indeholdte nye tiltag, hvilket kursisterne syntes var meget givende.
Bestyrelseskurset var en indføring til arbejdet og funktionerne i en bestyrelse for en garde. Kurset er
egnet for både nye som erfarne bestyrelsesmedlemmer, da hvert kursus bygger på samspillet mellem
kursisterne og underviser, og ikke mindst kursisterne imellem. Med kun seks deltagere blev det til et
mere intimt kursus, og plads til en bredere dialog. Dirigentkurset kontra forventninger, og den
praktiske deltagelse udløste udfordringer undervejs. Tattoo-kurset: Komposition, scoring og
arrangering - undervisning i brugen af software som Sibelius, Finale, Envision, Pyware. Samt hvordan
udarbejdes streetshows.
Ledende tambourmajorinstruktør Nicolai Mangor Nielsen, samt øvrige instruktører, har desuden
henover kalenderåret 2019 draget rundt i landet og undervist tambourmajorer på forskellige
niveauer. Lokalforeningerne har selv afholdt både instruktionstiden, forplejning og
kørselsgodtgørelsen.
Kursusudvalget modtog på efterårets formandsmøder feedback
Fra formandsmøderne anbefales fortsat at videreføre dirigent, tambourmajor, tattoo og bestyrelseskurserne. Formandsmøderne gav deres input og ønsker til kurser, som udvalget arbejder videre med.
DEMOKRATI NU DK
I foråret 2018 gennemførte AKKS – Amatørernes Kunst & Kultur Samråd – en række samtaler med
sine medlemsorganisationer. Et af de gennemgående temaer i samtalerne var, at de ikke kunne
tiltrække de unge til det ledende arbejde i bestyrelser og udvalg, og at det derfor var Tordenskjolds
soldater, der tegnede amatørmusikkens frivillige organisationer ledelsesmæssigt.
Landsgardeforeningen består af 87 % børn og unge og vi finder det derfor naturligt og vigtigt, at det
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netop er disse mange unge mennesker, der skal være med til at fremtidssikre og udvikle
organisationen på vores aktiviteter og indsatser.
I arbejdet blev det hurtigt tydeligt, at de unge i foreningerne vidste meget lidt om, hvad
bestyrelserne lavede og hvem, der sad i dem. Derfor har AKKS også sat fokus på, hvor vigtigt det er
kontinuerligt at kommunikere, hvad den enkelte lokale bestyrelse arbejder med af nogle kanaler som
de unge bruger.
Helt konkret har AKKS og LGF holdt tre møder i 2019 (et møde med bestyrelsen, et med udvalgte
unge og et fællesmøde). Det betyder, at LGF i første omgang har fået sat fokus på området, og vi
sammen er blevet bevidste om, hvordan vi kan kommunikere og arbejde bedre til og med de unge,
samt lavet en konkret handleplan for arbejdet med unge.
Projektet kulminerede til en inspirationsdag den 22. januar i Mogens Dahl Koncertsal, hvor de
fremmødte kunne gå på opdagelse i andre foreninger og organisationers erfaringer med emnet,
styret af Matthias Hammers kyndige hånd. En god og levende inspirationsdag med markedsboder,
underholdning og fagligt udbytte med repræsentanter bredt fra det frivillige kulturelle eller
folkeoplysende foreningsliv.
Formandsmøderne er kommet for at blive
Årets formandsmøder blev i 2019 afholdt i henholdsvis Holstebro og Vordingborg – mange tak for
lokalt værtskab, både i vest og øst.
Spørgelysten var som altid engagerende, og alle gav udtryk for at der havde været en god debat med
gensidige inspirerende og oplysende information med plads til både alvor og humor.
Formandsmøderne er særdeles givende, hvor vi kan komme tættere på hinanden og dagligdagens
små og store udfordringer.
Kalenderdatoerne for formandsmøderne 2020 er sat
Formandsmøderne videreføres naturligvis i 2020 – afviklingsadresserne er fastsat til henholdsvis:
I øst er Holbæk Garden lokalarrangør lørdag 14. november og i vest er Horsens Garden lokalarrangør
søndag 15. november 2020.
Erfaringsudveksling også kaldet ”ERFA-MØDER”
Stedet for lederne mødes sker i NORD, MIDT, SYD og på SJÆLLAND OG ØERNE.
LGF-bestyrelsen læser de modtagne referaterne fra alle afholdte ERFA-møderne.
Så snart referatet er modtaget, udløser dette 1.000,- kroner der overføres til lokalarrangøren oplyste
kontonummer. Bestyrelsens ageren fremadrettet bør være mere fysisk opsøgende og naturligvis
deltagende som observatør og dermed deltagende med rådgivning og vejledning – så tanker og idéer
kan udveksles og skabes.
Arbejdet fortsætter – amatørmusikken – fremtidens samarbejdsmuligheder på
amatørmusikområdet skal skabe mere synlighed
Danmarks amatørmusik har manglet et fælles talerør der kulturpolitisk kan stå sammen. Amatørernes
Kunst og Kultur Samråd (AKKS) har gennem de sidste år været organisatorisk inspirator, som har
samlet amatørmusikkens organisationer, heriblandt LGF. Organisationen er nu stiftet og hedder:
Amatørmusik Danmark. LGF har i særdeleshed været meget aktive i processen af etableringen af
Amatørmusik Danmark, da vores medlemskreds udgør børn og unge – fødekædens fremtid.
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I etableringsfasen af vores fælles amatørmusik organisation, har der været mange forskelligheder om
hvad man gør i den enkelte organisation. Ikke mindst, skulle vi også alle have et større kendskab til
og viden om hinanden for at kunne danne de bedste forudsætninger for vores ny organisation.
Bestyrelsesmedlem Benjamin Hansen blev i efteråret indvalgt som bestyrelsesmedlem i Amatørmusik
Danmark.

Kulturstyrelsens § 44 midler.
LGF fik et tilsagn om tilskud til konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse for 2019 på i alt:
30.524,82 kr.
Landsgardeforeningen modtog for 2018 et tilskud på 27.196,63 kroner.
Altså en bedre bevilling ift. året før på i alt: 3.328,19 kr.

LGF blev bevilliget tilskudsmidler fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik
1) Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik har imødekommet med et tilskud til
TAMBOUR-MAJORKURSUS - ansøgt 20.000,- kroner, Landsgardeforeningen får et tilskud på
10.000,00 kr.
2) Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik har imødekommet med et tilskud til
BESTYRELSES-KURSUS - ansøgt 15.000,- kroner, Landsgardeforeningen får et tilskud på
15.000,00 kr.
3) Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik har imødekommet med et tilskud til
DIRIGENT-KURSUS - ansøgt 15.000,- kroner, Landsgardeforeningen får et tilskud på
15.000,00 kr.
4) Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik har imødekommet med et tilskud til
TATTOO-KURSUS - ansøgt 20.000,- kroner, Landsgardeforeningen får et tilskud på
10.000,00 kr.
5) Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik har imødekommet med et tilskud til
INSTRUKTØR-KURSUS - ansøgt 10.000,- kroner, Landsgardeforeningen får et tilskud på
10.000,00 kr.
6) Projekt MAGI - ansøgt om 100.000,- kroner bevilliget et tilskud på 50.000,- kroner.
Samlet ansøgte LGF om 256.300,- kroner fordelt på 8 projekter, samlet har LGF modtaget alt i alt
110.000,- kroner på 6 projekter
FACEBOOK
Alle trives vi i vores eget forum ”Alle os der syntes Garderlivet er fedt” og det særlige forum for
garderledere kaldet: ”Lederforum”.
Lederforum er en lukket intern gruppe, hvor ledere mellem hinanden kan informere, delagtiggøre og
dele initiativer, viden og informationer.
LGF-INFORMATION
Vi har henover kalenderåret 2019 udsendt 25 informationsmail, fem informationsmail mere end i
2018. Udsendelse af informationsmail for 2020 vides ikke på nuværende, men vi ønsker at formidle
når vi mener det er nødvendigt.
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MAILADRESSER – TELEFONNUMRE
Det er mere end vigtig at have helt styr på medlemsforeningernes mailadresser og telefonnumre. Lige
nemt er det ikke altid, da foreningerne i tid til anden skifter ud i bestyrelsesmedlemmerne og i farten
lige glemmer og fortælle LGF dette. Henover efteråret og særligt ved formandsmøderne fik LGF
tilrettet og opdateret både mail- og telefonnumre, tak for det. LGF håber at medlemsforeningerne
bliver lidt bedre til at huske os når der ændres i kontaktoplysningerne, så send os lige en mail på:
INFO@LGF.DK
Landskontoret i 2019 har været meget fleksibelt
♫ Vores telefon og postadresse i Odense
♫ Vores arkiv og opbevaring i Odense centrum
♫ Vores økonomiafdeling og bogholderi i Odense og i Esbjerg
♫ Vores eksterne revision i Esbjerg
♫ Vores kommunikationsafdeling i København
♫ Vores SHOP i Nyborg
♫ Vores rejseplanlægning OurWorld i Holstebro
♫ Vores mødevirksomhed – rundt i Danmark hos vores medlemsforeninger.
Disse fordele er der ved at være medlemsforening under Landsgardeforeningen
Der er rigtig mange gode grunde til at være med i det forenende og udviklende amatørmusikfællesskab under Landsgardeforeningen, sammenslutningen af Danske Bygarder.
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Medindflydelse
Rådgivning og vejledning
Erfaringsudveksling medlemsforeningerne imellem
Kursusvirksomhed
KODA afgifter
Nationale og internationale udvekslingsaktiviteter
Færdigpakkede musikrejser med rejseleder – konsulent rådgiver i planlægning
Mulighed for deltagelse i tattoo, stævner og sociale arrangementer
Fondsmidler
Særlig aftale på garderudstyr, såsom støvler, sko, nodetasker, snørebånd og sværte mv.
Deltagelse i Danmarksmesterskaberne, afholdes hvert andet år
Konsulenttjeneste, afhjælpning ifm. rådgivning på bestyrelsesmøder, generalforsamlinger, myndigheder
eller lignende
Deltagelse i internationale konkurrencer
Forskelligartede projekter
Nordisk amatørmusiksamarbejde og sociale arrangementer
Kort og godt et fælles skabende og uundværligt bygarder netværk
Landsgardeforeningen skaber rammerne, medlemsforeninger fylder dem ud

Vores samarbejdsaftale med KODA – har virkelig stor betydning, mere end man tror.
Helt enkelt vil det sige, selvarrangerende musikaktiviteter og koncerter.
Foreningen skal selv sørge for at indsende spillede koncertnumre med navn og komponist til LGF
umiddelbart efter koncerten.
KODA har til opgave at betale til de enkelte komponister og sangskriver, når deres musik bliver
anvendt i det offentlige rum. Den betaling de får fra LGF gå til at sikrer betaling for det arbejde,
der ligger i at skabe musik. For bag hvert eneste stykke musik ligger der meget arbejde som er
ulønnet indtil deres musik bliver spillet. Hvor meget det bliver spillet er ikke til af vide, derfor har
komponisterne KODA til at administrere på deres vegne.
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Det betyder derfor at medlemsforeningerne under LGF som selv er lokalarrangør af et offentlig
musisk tiltag skal ind rapporteres. Dette sker ved at udfylde formularen på www.lgf.dk/koda og
følge instrukserne på siden. Den KODA-ansvarlige hos LGF, bestyrelsesmedlem Sonja Christensen,
skal have modtaget oplysningerne senest 8 dage efter koncertens afholdelse. I er blevet bedre til
at indberette i 2019 end tidligere, lad os fortsætte ad dette spor.

Jubilæer hos medlemsforeningerne kalenderåret 2020
Gladsaxe Garden og Skælskør Marinegarde kan begge fejre 50-års jubilæum.
Kimbrergarden fra Aars, Odder Garden og Sønderborg kan alle tre festligholde 40-års jubilæum.
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:
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 – Mariann Steengaard

✓ Der har haft et pænt travlt år i SHOPPEN, med en tilfredsstillende omsætning.
Vores varelager er indimellem under pres, da vi ikke har så stort lager af blandt andet støvler,
men kundekredsen har dog har været meget forstående overfor dette. Lageret omfatter
støvler, sko, nodetasker, remme og snørebånd.
✓ LGFs samarbejdsaftale med vores polske leverandør, GÓRALCZYK fra Krakow, blev i efteråret
2019 genforhandlet. Den nye aftale er kun forhandlet for et år, frem til udgangen af 2020.
Dette foranlediget leverandørs aldersmæssige udfordringer, da skomagerhåndværket og
fremstilling af garderstøvler ikke er fremtidssikret – tværtimod.
✓ Vi skal derfor henstilles til de medlemsforeninger, der køber støvler gennem LGF SHOPPEN om
at gøre sig tanker om hvorvidt støvlelageret ude lokalt skal øges.
✓ Bestyrelsen har besluttet at nedlukke SHOPPEN med udgang af kalenderåret 2020, grundet
ovennævnte virkelighed, samt butikkens frivillige leder Mariann Steengaard har valgt at
fratræde sit virke.
✓ Shoppens mange øvrige artikler kan der læses mere om på hjemmesiden; handsker,
nodehæfteholdere, skosværte mm. – www.shop.lgf.dk

Det nordiske udviklingsnetværk
Landsgardeforeningens medlemskab af NOMU (Nordisk Orkestermusik Union).
NOMU er en sammenslutning af nordiske landsorganisationer for amatørorkestre. Organisationerne
har etableret NOMU for at være en samlede enhed, et mødested og en politisk arbejdende
organisation på vegne af de nordiske landsorganisationer.
NOMUs formål er at styrke og stimulere interessen for aktiv deltagelse i det nordiske musikliv, arbejde
for at højne den musikalske kvalitet i amatørmusikken, og være led i det kulturelle samarbejde og
være med til at fremme nordisk samhørighed.
NOMU repræsentere ca. 25.000 medlemmer i følgende nordiske lande: Sverige, Norge, Finland,
Åland, Island, Færøerne og naturligvis Danmark.
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Nordens parasol
Musik i Norden (MIN). MIN er en paraply og samarbejdsorganisation for amatørmusikorganisationer i
norden. MIN repræsenterer hen ved 9.000 foreninger, der tilsammen udgør 110.000 medlemmer i de
nordiske lande, der omfatter landende Sverige, Norge, Finland, Åland, Island, Færøerne, Grønland og
Danmark.
Landsgardeforeningen har gennem mere en 20 år bidraget til en deltagende og vedholdende indsats i
det nordiske amatørmusikpolitiske samarbejde. Jeg havde over en treårig periode fra 2014 til 2017
virket som Ordførende (formand) for den nordiske amatørmusikparasol. I 2017 genindvalgtes jeg på
eget initiativ som menigt Styrelsesmedlem frem til 2019 og på efterårets delegeretmøde 14.
september 2019 i Lindköbing i Sverige blev jeg endnu engang genvalgt for en ny treårig periode,
frem til efteråret 2022.
Handlingsplanen i MIN har blandt andet omfattet nordiske amatørmusikstrategier, hvis indhold er at
belyse fremtidens nordiske organisationsudvikling omkring fællesnordiske visioner, organisering, der
skal give de nordiske amatørmusikorganisationer større synlighed og økonomisk råderum overfor
Nordisk Råds og Nordisk Ministerråd for at sikre, at de nordiske amatørmusikparaplyorganisationers
og MIN aktiviteter kan indgå som støtteberettigede i den nordiske kulturpolitik.
Landsgardeforeningens medlemskaber:
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) varetages af Carsten Petersen og Benjamin T. Hansen
World Association of Marching Show Bands (WAMSB) varetages af Carsten Petersen
Musik i Norden (MIN) – varetaget af Carsten Petersen
Nordisk Orkestermusik Union (NOMU) – varetages af Carsten Petersen
Amatørernes Kunst og Kultur Samråd (AKKS) – varetages af Benjamin T. Hansen
Amatørmusik Danmark – varetages af Benjamin T. Hansen
Danmarks-Samfundet – varetages af Carsten Petersen

Studietur til Beijing
I dagene 22. til 27. november var Landsgardeforeningen på studietur i Kina. På turen fik de 4
deltagere mulighed for at besøge:
-

Fengtai Children's Palace Brass Band, hvor der blev set undervisning, med rig mulighed for
spørgsmål, samt overvære koncert.
Folkeskolen tilknyttet ‘International Studies University’, hvor der blev fremvist undervisning af
alle musikgrupper, samt marchundervisning.
Et børne musikuddannelsescenter, hvor forældre og bedsteforældre betaler for at udvikle
deres børn indenfor det talent de har.
Danish Cultural Institute, som er Kulturministeriets officielle post i Kina og som varetager
planlægning af arrangementer, samt alt kulturel udveksling mellem Danmark og Kina.

Overordnet var det en god og givende tur for deltagerne, som gav input til eventuelle udvekslinger til
Kina. Eksempelvis var de meget interesserede i vores input til marchtræning, mens de var enormt
dygtige til at bruge undervisning, hvor ældre undervisere hjalp de yngre. Turen gav gode
forbindelser, overvejelser, refleksioner, samt mulighed for samvær.
Landsgardeforeningen vil fortsat være tilstede internationalt – både i form af bestyrelsen, men også
udvalgsmedlemmer.
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Medlemsstatus

Vi har én medlemsforening har ophørt sit medlemskab af Landsgardeforeningen i 2019, Maribo
Borgervæbning. Landsgardeforeningen kan ved udgangen af 2019 oplyse:
o

49 medlemsforeninger er tilsluttet.
Udgør samlet 2.074 medlemmer, heraf medlemmer under 30 år = 1.814.

o

I forhold til 2018 udgjorde det samlede antal 2.174 medlemmer,
heraf medlemmer under 30 år = 1.893.

o

Sammenfattende, en tilbagegang fra 2018 til 2019 på: 100 enkeltmedlemmer.

o

Passive medlemsforeninger udgør 31. december 2019 kun én medlemsforening:
Odense Tamburkorps.

STØRSTE MEDLEMSFREMGANG
Svendborg Vandrehjems Vandrerpokal, blev stiftet og overrakt første gang tilbage i 1997. Tildeles den
lokalforening der på baggrund i det foregående års medlemsopgørelse havde største fremgang, har
som synligt bevis derpå fået overrakt denne vandrepokal på det årlige Repræsentantskabsmøde.
Pokalen havde ikke plads til flere graverede navne på sig, hvorfor pokalen nu har fundet hvile på en
hylde i LGF-arkivet. Bestyrelsen har besluttet at videreføre traditionen med at påskønne den
medlemsforening der procentmæssigt har ”Største Fremgang”. Fremadrettet overrækker
Landsgardeforeningen fortsat på Repræsentantskabsmødet denne påskønnelse, i form af et træ
skjold påsat sølvplade med LGF-logo og inskription på den medlemsforening der har opnået
kriterierne.
Udvidelse af LGF-bestyrelsen fra 5 til 7medlemmer
LGF-bestyrelsen fortalte på efterårets formandsmøder, at bestyrelsen ville fremsætte forslag
til vedtægtsændringer på Repræsentantskabsmødet den 14. marts 2020 med udvidelse af bestyrelsen
med yderligere 2 medlemmer, på baggrund af arbejdet med DEMOKRATI NU DK, hvorefter
bestyrelsen så ville være sammensat af 7 medlemmer.
Da den frivillige arbejdsmængde ikke er blevet mindre med årene, snarere modsat, fandt bestyrelsen
det vigtigt at arbejdsopgaverne kunne fordeles bredere og flere fokusområder kunne løftes, bl.a.
hvervning, synlighed og markedsføring. I denne proces var det også vigtigt, at den unge generation
kunne kandidere til LGF bestyrelse og forene datid, nutid og fremtid. Det vil udgøre en fælles
grobund, sænke gennemsnitsalderen samt rekruttere, og oplære fremtidens organisations-ledere.
Det var ikke muligt at skabe samhørighed i bestyrelsen omkring udvidelsesforslaget som proklameret
på efterårets formandsmøder.
Landsformandsposten – en stemme kan gøre en forskel
Fremtidens retning for hvilken vej Landsgardeforeningen skulle gå, blev også debatteret i bestyrelsen,
og det førte til uenighed. Tilbage i forsommeren 2019 tilkendegav jeg min genopstilling for en ny
toårig periode, hvorefter jeg ville fratræde ved Repræsentantskabsmødet 2022. Jeg var klar til at
indtræde i en ny udviklende proces med en udvidet bestyrelse, hvor erfarne og yngre kræfter kunne
udvikle fremtidens LGF. Sådan skulle det ikke være. Lige over halvdelen, altså tre, ønskede ikke min
forsættelse som landsformand.
Benjamin meddelte den øvrige bestyrelse i januar 2020, at han har valgt at kandidere til
landsformandsposten på Repræsentantskabsmødet lørdag den 14. marts 2020 i Svendborg.
Side 18 af 21

Det ærgrer mig naturligvis, at der ikke kunne opnås enighed om vores LGFs fremtid, og at der
fremadrettet ikke længere er plads til modne og erfarne ledere i bestyrelsen. Mit kandidatur var i
undertal i bestyrelsen. På den baggrund kunne jeg ikke fortsætte mit formandsvirke for
Landsgardeforeningen. Jeg respekterer naturligvis demokratiske beslutninger, da jeg nu ikke længere
har opbakning fra bestyrelsens side.

Organisationen LGF
Bestyrelsen har i 2019 varetaget og gennemført mangeartede organisatoriske, men også praktiske
opgaveløsninger i særdeleshed i tilknytning til den forudgående planlægning i samarbejde med Vejen
Idræts Center i forhold til Danmarksmesterskaberne.
En opgaveløsning, hvor et stort frivilligt LGF DM stabs-team, der i et rigtig godt foreneligt samarbejde
var medvirkende til at opgaverne blev løst meget tilfredsstillende.
Til LGF-bestyrelsen vil jeg sige tak for samvær, frivillige timer og indsatser.
Især til dig Kirsten, tusinde tak for vores mangeårige gode samarbejde og dit store engagement, din
ukuelige vedholdende daglige indsats på hjemmekontoret med Danmarks Bygarder-kultur, tak for din
loyalitet, hvilket jeg har sat meget stor pris på.
Takker ligeledes for virke, indsats og samarbejde til alle indvalgte udvalgsmedlemmer, de to udvalgschefer Sabrina Petersen fra Aalborg og Kevin Hjorth Andersen fra Roskilde, samt eksterne og interne
revisorer og ikke mindst til Mariann Steengaard fra LGF SHOPPEN for betjening, salg og servicering.
Nogen kan noget, ingen kan alt, men i fællesskab kan vi en hel masse!

Landsgardeforeningen Danmarks Bygarder
har været min passion, mit fritidsliv, omdrejningspunkt og virke gennem 24 år.
10 år som landsformand samt 14 år som ansat generalsekretær.
TAK FOR TIDEN.
På vegne af Landsgardeforeningens bestyrelse,

CARSTEN PETERSEN
landsformand
PKT. 5 GODKENDELSE AF BESTYRELSENS BERETNING
Bestyrelsens beretning fremsættes til debat og godkendelse.
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PKT. 6 FREMLÆGGELSE, DEBAT OG GODKENDELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB
Der henvises til særskilt materiale – Årsrapport 2019
PKT. 7 INDKOMNE FORSLAG
Der henvises til særskilt materiale – Forslag fra Nuclear Devils Drumband
PKT. 8 FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT
▪
▪

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

PKT. 9 FREMLÆGGELSE, DEBAT OG GODKENDELSE AF STRATEGISKE MÅL
Der henvises til særskilt materiale – Strategi 2020
Nedenfor ses den foreslåede organisationsstruktur. Bestyrelsen vil efterfølgende konstituere sig på
ansvarsområder.

PKT. 10 FREMLÆGGELSE, DEBAT OG GODKENDELSE AF BUDGET
Der henvises til særskilt materiale – Budget 2020.
PKT. 11 VALG AF BESTYRELSE
VALG TIL BESTYRELSEN:

Landsformand Carsten Petersen, Ruds-Vedby Garden (afgår)
Bestyrelsesmedlem Kirsten Nielsen, Vejen Garden (afgår, nyvalg i utide for 1 år)
Bestyrelsesmedlem Henning Skovbjerg, Skive Garden (genopstiller)
Bestyrelsesmedlem Sonja Christensen, 6. Juli Garden (genopstiller)
Bestyrelsesmedlem Benjamin Hansen, Bornholmer Garden (kandiderer til landsformandsposten)
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VALG AF BESTYRELSESSUPPLEANT:

Bestyrelsessuppleant Axel Steen Nielsen – indstillet af Skælskør Marinegarde (på valg)

VALG TIL UDVALG:
Bestyrelsen nedsætter udvalg i henhold til § 6, stk. 3.
Innovationsudvalget (5):Udvalgsmedlem Melanie Pørksen – Nakskov Garden (ikke på valg)
Udvalgsmedlem Henrik Dyrvig – Roskilde Garden (ikke på valg)
Udvalgsmedlem Niels Lundby-Christensen – Aalborg Garden (ikke på valg)
Udvalgsmedlem Ane Marin Gissel – Ruds-Vedby Garden (genopstiller ikke)
Udvalgsmedlem Ida Savkov Østergaard – Aalborg Garden (genopstiller ikke)

2 NYE skal indvælges

Konkurrenceudvalget (4 + udvalgsformand) ændre navn til: Konkurrence- og
arrangementsudvalget
LGFs konkurrencechef Kevin Hjorth Andersen, er udpeget af LGF Bestyrelsen og er ikke på valg.
Udvalgsmedlem Pernille Bohlbro – Sønderborg Garden (genopstiller ikke)
Udvalgsmedlem Karen Christensen – Ringkøbinggarden (ikke på valg)
Udvalgsmedlem Alex Schiellerup – Bornholmer Garden (ikke på valg)

1 NY skal indvælges

Kursusudvalget (4 + udvalgsformand)
Kursusudvalgets sekretariatschef Sabrina Petersen, er udpeget af LGF Bestyrelsen og er ikke på valg.
Udvalgsmedlem Laura Steengaard – Danehofgarden – Nyborg (ikke på valg)
Udvalgsmedlem Axel Steen Nielsen – Skælskør Marinegarde (genopstiller ikke)
Udvalgsmedlem Beate Hvass – 6. Juli Garde (ikke på valg)

1 NY skal indvælges

VALG AF INTERNE REVISOR
Intern revisor Alex Schiellerup – Bornholmer Garden (ønsker genvalg)
Intern revisor Henrik Dyrvig – Roskilde Garden (ikke på valg)
VALG AF INTERN REVISORSUPPELANT
Intern revisorsuppleant – Kim Hansen, Slagelse Garden (på valg)
PKT 12 EVENTUELT

Øvrige emner til debat.

Dagens øvrige program:
Kl. 13.30 – 15.30 Foredrag ved ungdomsforsker, Søren Østergaard
Kl. 15.30 – 16.00 Kaffepause
Kl. 16.00 – 17.00 Medaljeoverrækkelse af fortjenstmedaljer
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