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Formål
Landsgardeforeningen er en samfundsansvarlig børne- og ungdomsorganisation, hvis formål er
at udvikle børn og unge til at være demokratiske, ansvarlige og selvstændige mennesker, der
er villige til efter bedste evne at påtage sig et medmenneskeligt ansvar i det danske samfund.
Landsgardeforeningen bygger på en idé om, at musikalitet og bevægelse styrker børn og unges
intellektuelle og sociale udvikling, dette igennem øgede livsfærdigheder og kompetencer.
Gennem deltagelse i Landsgardeforeningens aktiviteter mødes børn og unge i et forpligtende
fællesskab på tværs af alder, køn, sprog, etnisk baggrund, religion og nationalitet, hvilket styrker
samhørigheden og integrationen i samfundet.
Til enhver tid vil organisationen rådgive, udvikle og vejlede de tilsluttede foreninger, samt at
skabe udveksling og kontakter internationalt.
Vision
Landsgardeforeningen, LGF, fremmer børn og unges livsfærdigheder gennem optræden med
musik. Medlemsforeningerne arbejder med den komplette person – sindet, sjælen og kroppen
– i stabile, frivillige omgivelser med venskaber, kammeratskaber og demokratiske værdier og
gennem fælles engagement i musikalske optrædener.
LGF forener et pulserende og mangfoldigt musikmiljø og hjælper de moderne unge med at finde
rundt i nutidens komplekse sociale udfordringer. Samtidig sikrer LGF, at de unge bliver stærke
individer, der bidrager og deltager i et stærkere demokratisk samfund.
LGF støtter evner for unge, evner for livet.
Vores perspektiver

En sammenslutning for alle
Det er lidt af en opgave at være det primære samlingspunkt for en så alsidig og livlig kultur.
Tilmed er hele organisationen baseret på frivillige! LGF har gennem tiden udviklet sig til en
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yderst aktiv organisation, som tilbyder medlemsforeningerne praktisk støtte, værktøjer og
inspiration, men vi skal udvikle os endnu mere. Desuden koordinerer LGF både nationale og
internationale aktiviteter og spiller en aktiv rolle i at promovere de udøvende kunstarter gennem
kampagner og PR.

Evner for livet
LGF arbejder med at styrke de unges videre færd og sikre dem evner for livet. Det handler om
at give dem livsfærdigheder og forberede dem på hverdagslivets krav og udfordringer. Det er
noget, alle medlemmer kan anvende på individuelt plan, men også i deres deltagelse i
samfundet, eksempelvis som ven, forælder og borger.

Evner og livsfærdigheder
Kulturen skaber et helt naturligt bindeled til livsfærdigheder. Det er LGFs vision, at vi tager del
i dette og for sin vis styrker gennem kommunikation og aktiviteter for alle medlemmer,
undervisere, forældre og alle øvrige der er tilknyttet vores kultur.

Online og offline
LGF arbejder med at skabe sociale relationer både via sociale medier og i den virkelige verden.
Medlemsforeningerne er nemlig gode dynamoer for mange venskaber. Ved at støtte alle
foreningerne skaber vi ikke bare en spændende musikalsk fremtid, men inspirerer også til en
bedre balance, hvor venskaber ikke bare er baseret på sociale medier. LGF vil også i fremtiden
fremme og støtte kulturen og arbejdet med livsfærdigheder.
Livskompetencer
LGF arbejder visionært. Med sine rødder inden for garderkulturen og den danske showbandgenre har organisationen udviklet sig til en fortaler og i den grad frontløber for udvikling af børn
og unges livsfærdigheder.
Ud fra filosofien om, at udviklingen af færdigheder er vigtig for nutidens unge, vil LGF fokusere
på at bruge elementer inden for musik, udøvelse/performance og kunst. Derved arbejder vi med
de unge i de vigtige udviklingsår og – vigtigst af alt – gør dem til stærkere individer, der kan
sikre et stærkere demokrati.
I en atmosfære præget af venskab, sammenhold og fællesskab vil LGF arbejde med fremtidige
mål inden for optræden, udmærkelse og underholdning – beriget med stolte traditioner og
moderne teknologi.
Den stabile og personlige kontakt i medlemsforeningerne sikrer en værdibaseret udvikling og
træning i vores dages komplekse sociale miljø. Den konstante, modsatrettede distraktion og
pres fra reklamer, internet, TV og medier kræver, at vores familier og skoler bliver suppleret af
aktiviteter, der opmuntrer de unge til at udvikle livsfærdigheder. LGF giver dette vigtige
engagement, som styrker vores moderne samfund et barn ad gangen.
UNICEF beskriver livsfærdigheder som ”evner til fleksibel og positiv adfærd der gør individer i
stand til effektivt at håndtere hverdagslivets”.
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For at opnå disse vigtige kvaliteter har LGF fornyet sit engagement i samfundets børn og unge
ved at yde sit bidrag gennem musikkens mangfoldige og særligt universelle sprog og den
styrkelse af samarbejde, der følger med fysisk deltagelse.
Listen over kvaliteter er imponerende: demokratiske værdier, personlig kommunikation, empati,
problemløsning, målsætning og tidshåndtering. Alt sammen i omgivelser med positiv udvikling,
selvagtelse og glæden ved musisk og fysisk optræden. LGF fortsætter med at dele, inspirere og
undervise den komplette unge person gennem både sind, sjæl og krop.
I en moderne verden i rivende udvikling når LGF de unge, samfundet og altså vores fælles
fremtid. Musik i bevægelse giver de unge færdigheder, såvel som evner, for livet.
FREMLÆGGELSE, DEBAT OG GODKENDELSE AF STRATEGISKE MÅL 2020:
1. Musikalsk læringsværktøj – Indgangen for Gardere til Musikken
Landsgardeforeningens (LGF) indsats for bedre og større rekruttering via skabelse af det
musikalske fundament til styrkelse af fastholdelse af børn i amatørmusikken.
For de personer, som har været en del af en garde eller et korps, så hersker der ingen tvivl om,
at det at være garder styrker børn og unge som individ – socialt, musikalsk og kognitivt. Derfor
er det også vores største ønske, at få flere børn og unge mennesker til at være en del af
garderbevægelsen gennem Landsgardeforeningens aktiviteter i et forpligtende fællesskab på
tværs af alder, køn, sprog, etnisk baggrund, religion og nationalitet, hvilket styrker
samhørigheden og integrationen i samfundet.
Derfor har Landsgardeforeningen taget initiativ til et nyt læringsværktøj, da vi oplever 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. Paradokset i dette er, at der er fysiske og kognitive barrierer der gør, at det er svært
for børn at mestre et instrument i en tidlig alder. Læringsværktøjet skal være med til at give
korpsene en mulighed for at tilbyde ”musikalske legestuer”, og derved kan man få inkluderet
børnene i amatørmusikken på et tidligere tidspunkt. Denne indsats startede i 2018 og
implementeres i 2020.
2. Styrket inddragelse af unge i Landsgardeforeningen
LGF ønsker at styrke inddragelsen af unge i organisationens arbejde. Dette søges gjort for at
fremtidssikre organisationen, få fornyet inspiration og skabe endnu mere værdi for de mange
børn og unge ude i garderkulturen.
Landsgardeforeningen består af 87% børn og unge og vi finder det derfor naturligt og vigtigt,
at det er netop disse mange unge mennesker der skal være med til at udvikle på vores aktiviteter
og indsatser.
Dette strategiske mål vil løbe over en længere årrække, hvor vi i 2019 arbejdede med det i form
af deltagelse i DEMKRATI NU DK og oprettede Innovationsudvalget. I 2020 vil der være følgende
tiltag:
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a. Styrkelse af innovationsudvalget.
- Udvalget søges styrket med flere unge.
- Udvalget får bevilget 50.000 kr. til at arbejde med inddragelse og styrkelse af unge.
- Udvalget vil blive brugt som bestyrelsens ’Tænketank’.
b. Inddragelse af unge i ’formandsmøderne’
LGF ønsker at udvikle på vores Formandsmøder ved at inddrage de unge i et nyt koncept.
Vi vil arrangere et møde for de aktive udøvende, hvor de unge mødes med andre unge
og har de ting på dagsordenen, de selv brænder for. På denne måde kan der skabes
debat, de kan lade sig inspirere, tage demokratisk stilling, men også være med til at tage
aktiv del i at udvikle fremtiden.

3. Synlighed nationalt
Landsgardeforeningen vil målrettet afsøge og skærpe indsatsen med fokus på
medlemsforeningshvervning, samt generel synlighed på vores kultur - en indsats der blev
skrevet ind i de strategiske mål 2018 og vil strække sig over årene 2018 til 2020, hvorefter der
evalueres på indsatsen. Dette søges bl.a. opnået gennem synliggørelse af den danske bygarder
kultur i lighed med vores medvirken ved åbningerne af Storbæltsbroen, Øresundsbroen, ved
fejringen af det Det Kongelige Kronprinsebryllup, deltagelse i Royal Run og Garderdag i Tivoli.
I 2020 bliver dette synliggjort ved at 8 garderkorps deltager i Tivolis Garderdag, deltagelse i
Copenhagen Pride, samt en ambition om en national medlemshvervningsdag, hvor LGF ønsker
at inddrage Kulturministeren.
Derudover, har LGF siden 2016 øget vores tilstedeværelse på sociale medier – en proces der er
blevet intensiveret i 2019 og vil fortsætte i 2020. Der er i særdeleshed fokus på
egenproduktioner af bl.a. film og billeder der har vist sig populært i 2019.

4. Styrket samarbejde lokalt, regionalt, nationalt og internationalt
LGF engagerer sig i vores kultur lokalt, regionalt, nationalt og også internationalt.
Vi vil fortsat fastholde og udvikle vores amatørmusiknetværk, der er en uundværlig og vigtig del
af vores arbejdsvirke
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.
Henover foråret 2017 gennemførtes undersøgelse af amatørmusikkens vilkår. Den endelig
sammenfatning og konklusion fra de involverede amatørmusikorganisationer er nu afsluttet og
Amatørmusik Danmark er oprettet. LGF vil tage aktiv del i arbejdet i den nye organisation.
LGF har nationalt og internationalt oparbejdet mange forbindelser, hvilket vi i LGF ønsker at
fastholde i årene fremover. Det er vigtigt at blive udfordret og inspireret og en international
tilstedeværelse og internationalt engagement er vigtig for udviklingen. Derfor ønsker LGF at
fastholde de internationale aktiviteter. Organisationen ønsker at være repræsenteret ved
internationale konkurrencer, events, workshops m.m. for at sikre en fortsat udvikling. Dette for
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hele organisationen, så også unge mennesker i vores organisation udvikles i et internationalt
perspektiv.
LGF kan gøre en forskel og ønsker derfor at skabe fællesskaber på tværs af grænser og
resultater, der rækker langt ud over vores egen organisation, ved at bruge vores erfaringer med
at skabe aktive, ansvarsfulde og demokratiske medborgere i Danmark.
Det internationale arbejde giver ligeledes vores frivillige kompetencer på mange og varierede
områder, som projektledelse, interkulturel kommunikation, økonomistyring og facilitering. Evner
som er stærke kompetencer både i det professionelle og frivillige liv.
Med internationalt arbejde udvikler vi vigtigst af alt vores organisation og frivillige. Internationalt
arbejde giver helt særlige muligheder og aktiviteter, som er med til at tiltrække og fastholde
frivillige i vores forening. LGF vil være en del af noget større og kobles til en global fortælling.

5. Oprettelse af sekretariat
For at imødegå ønsker fra medlemsforeningerne, samt den stigende arbejdsbyrde for
organisationens frivillige, ønsker LGF at oprette et sekretariat.
I 2020 ønsker bestyrelsen at oprette en deltidsstilling, med opstart senest 1. august.
Arbejdsopgaverne vil bl.a. bestå af:
- Vedholdende og kontinuerlig kontakt til medlemskredsen, herunder info-mails.
- Vedholdende og kontinuerlig kontakt til og koordinering af organisationens frivillige
- Støtte og vejledning til medlemskredsen
- Udvikle og fundraise projekter
- Udvikle og opdatere hjemmeside
- Producere og udvikle markedsføringsmateriale
- Bistå bestyrelsens politiske arbejde
- Koordinerer og planlægge praktiske elementer af DM 2021
- Støtte udvalgene administrativt
Bestyrelsens ambition er, at stillingen skal være fuldtid fremadrettet. Dette vil opnås ved at:
- Fundraise til egen løn
- Hente bogholderiet hjem fra ekstern revisor
- Opsige lejeaftaler med nuværende landskontor
- Fortsat spare på organisationens administration
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