Forslag der ønskes behandlet på Repræsentantskabsmøde.
Vi ønsker at stille forslag om at der laves en ændring i nuværende konkurrenceregler for DM
for garder. Det drejer sig om 2. bestemmelse der omhandler, at det enkelte medlem kun kan
deltage i én medlemsforening. Vi stiller forslag om at dette ændres, så det igen bliver en
mulighed for det enkelte medlem at deltage ved DM med mere end én medlemsforening.
Vi har tidligere forsøgt at søge dispensation for et af vores medlemmer, for netop denne regel.
Et medlem, der er medlem både hos os, samt i Holbæk Garden. Dette er stadig en udfordring
der kommer til at have betydning for os til DM i 2021, og som desværre ikke er blevet en
mindre udfordring, da vi har været heldige at få et nyt medlem som også er i Slagelse Garden.
Med de nuværende reglerne, står vi overfor at skulle udelukke 2 medlemmer for fællesskabet
fordi de ikke kan deltage med resten af korpset.
Vi mener ikke, at denne begrænsende bestemmelse er i overensstemmelse med LGFs
mangfoldige og inkluderende værdigrundlag - med et særligt fokus på livslang læring.
At blive frataget muligheden for at deltage med flere korps, og dermed muligheden for, som
individuel garder, at søge inspiration fra flere kreative sampilskonstellationer – og på den
måde netop støtte LGFs egne strategiske mål, mener vi er en enormt ærgerlig udvikling.
Uddrag fra LGFs strategiske mål, 2018:
”LGF forener et pulserende og mangfoldigt musikmiljø. En sammenslutning for alle.
Det primære samlingspunkt for en så alsidig og livlig kultur. LGF arbejder med at styrke de
unges videre færd (…). Kulturen skaber et helt naturligt bindeled til livsfærdigheder.
Det er LGFs vision, at vi tager del i dette og (…) styrker (…) aktiviteter for alle.”
I Nuclear Devils Drumband Denmark bakker vi op om ovenstående strategi, vision og
værdigrundlag. I en sådan grad, at vi ganske enkelt praktiserer det dagligt. Vi er blot to ud af
mange lokale garderforeninger i Danmark, der brænder for at drive, udvikle og fastholde
dedikerede unge mennesker i garderkulturen.
Enhver amatørmusiker ved, at man lærer allermest af at spille med andre, der er dygtigere
end en selv. Som ung garder med respekt for sig selv, vil det i den forbindelse være naturligt
at søge så mange kreative, udfordrende samspilskonstellationer som muligt.
Sammen – og særligt som Landsgardeforening – bør vi gå foran og skabe rammerne for,
at alle gardere kan dygtiggøre sig og forblive i garderkulturen, i så mange kreative
konstellationer som ønsket.
På den måde sikrer vi (lokalt som centralt) en solid skare af dedikerede ildsjæle i både
større og mindre foreninger. Vi sikrer samtidig en fastholdelse, der motiverer og inspirerer
til at spejle sig i andre – gennem generationer – og vi sikrer det bedste udgangspunkt for
afhjælpning af de seneste års stærkt faldende medlemstal i de danske garderforeninger…
Vi, Nuclear Devils Drumband Denmark, ønsker fortsat brændende at bidrage til udvikling og
fastholdelse af kommende generationer i garderkulturen og håber derfor meget at reglen kan
ændres.
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