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Overskrift 
 
Nyt bandudvalg – incl. kommissorium 
 
Baggrund 
 

1/2 2014 oprettede FDF en musikmedarbejderstilling på 40 % og med 1 års løbetid. Anette Lynghøj blev ansat 

i stillingen og den ophører med udgangen af januar 2015. I ledelsesrapporten til HB-møde januar 2015 findes 

en evaluering og status på resultaterne af arbejdet i dette år. Ud fra evalueringen og på baggrund af de 

igangsatte ting omkring udvikling af den rytmiske musik rundt om i landet foreslås en oprettelse af et nyt 

bandudvalg, der fortsætter arbejdet. 

 
Der har tidligere i FDF fandtes et multimusikudvalg i FDF, og der har været mange forsøg på være tydelige på, 

hvad der deres opgave var. Dette har haft svingende effekt. Der er i musikretningen for FDF 2014-2016 

beskrevet, hvordan vi nu går fra at kalde det 3 musikgrene i FDF til at kalde det fagområder. Det betyder, at 

den rytmiske musik – og mere tydeligt kaldet bands nu er en af FDFs fagområder. Derfor er multi-begrebet 

lagt ned og der er lavet en hensigt om at nedbryde grænser mellem de ellers meget opdelte musikgrene. 

Dette arbejde er i høj grad lykkes i den periode, hvor FDF har haft en musikmedarbejder. Derfor er FDF også 

klar til at lave et frivilligt udvalg for bands. 

 
Indstilling 
 

Ledergruppen indstiller til HB at HB drøfter perspektiverne i at oprette udvalget, vedtager kommissorium samt 

godkender formand. 

 
 
Ideen 
 
Ved at oprette et bandudvalg får FDF mulighed for at fastholde de erfaringer, der er gjort i det seneste år samt 

inddrage flere frivillige i arbejdet med musikken – i sær bandudvikling, musik i kredse og landsdele og musik 

til arrangementer. 

 

Bandudvalgets primære opgaver: 

- Holde tæt kontakt til landsdele og hjælpe dem med at sætte gang i udviklingen af bands og musik i 

kredsene og til deres egne arrangementer 

- Støtte landsdelene i at vedligeholde en kontakt og en oversigt over mulige musikinstruktører 

- Formidle nyheder på FDFs medier 

- Samarbejde med større arrangementer såsom seniorfestival og landslejr 

 
Tidsplan 
 
Formanden går umiddelbart efter HB-mødet i gang med at finde udvalgsfolk.  

Udvalget: 

- følger op inden sommeren med alle landsdelsledelser omkring opgaver fra kommissoriet 

- samarbejder med Kongeådalens efterskole om bandweekend i februar 2015 

- er deltagende på GUF april 2015 

- deltager på seniorfestival sept. 2015 

SÆT KRYDS  ÅBENT FØR ÅBENT EFTER NYHED EFTER LUKKET BILAG                          HB-protokol (Udfyldes efter mødet) 
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- samarbejder aktivt om landslejren 2016 

 
Kommunikation 
 
Bandskolens side på hjemmeside, agitationsmateriale og informationsmateriale genbruges af udvalget i deres 

kommunikation med instruktører, kredse og landsdelsledelser. 

Formanden for bandudvalget er ansvarlig for en bred kommunikation af specielt de nye bands, der opstår i 

FDF og når der er musikarrangementer rundt i landet.  

 
Økonomi 
 
Udvalgsbevilling gennem FDFs udvalgsbudget 

 
Bilag 

 

Bilag: Kommissorie for Bandudvalg 

 



 

Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF 

Kommissorier 

 

Kommissorie	for	FDFs	bandudvalg	
Udvalget arbejder under ansvar overfor FDFs hovedbestyrelse og ud fra FDFs formål, ambition og 

udviklingsmål. Udvalget er nedsat for perioden: februar 2015-november 2016 

 

 

Kommissorie inden for område 

  

Bandudvalget skal styrke, formidle og udvikle musiklivet i FDF med specielt fokus på udvikling af 

bands i kredse og landsdele, fællessangen og oplevelser med musik for børn og unge. 

 

Hovedbestyrelsen har vedtaget en musikretning, hvor der for musikarbejdet er 3 formål i arbejdet med 

børn og unge: 

FÆLLESSKAB, hvor musikken kan være bidragende og bærende 

UDFORDRING, hvor talenter fødes og dyrkes, og uddannelse er central 

FREMFØRELSE, hvor musikken bruges i sammenhænge og i oplevelser 

 

Områdestrategi formuleret af udvalget 

 

 

Bandudvalget består af 3 - 5 medlemmer. Formanden udpeges af HB, og opfordrer derefter resten 

af udvalget. FDF bandudvalg har et tæt samarbejde med landsdele. Der forsøges at få en 

musikkontakt i hver landsdel. 

 

Mailadressen bandskole@fdf.dk bibeholdes, ligesom www.fdf.dk/bandskole. 
 
Udvalget skal udbyde uddannelse til bandmusikere i FDF, her tænkes især på GUF, 

lederskoler i de enkelte landsdele samt evt. egne kurser, der kunne være relevante. 

 

Udvalget skal sørge for at oprette grupper på FDF Efterårskursus. Der arbejdes tæt sammen med 

kursuslederen omkring mulighederne. 

 

Der skal holdes tæt kontakt mellem FDF bandudvalg og FDF seniorfestivaludvalg, samt Kongeådalens 

Efterskole, så der er et samlet mål i bandmusikken i FDF, der leder op mod seniorfestivalen hvert 

andet år. Her tænkes især på kursusaktivitet op til seniorfestivalen, samt udbredelse til de enkelte 

enheder om mulighederne i at deltage som band til eventen. Herunder arbejdes også tæt sammen 

med landsdelsledelserne. 

 

Udvalget har ansvaret for opstart af bands rundt om i landet – kaldet Den rullende Bandskole. 

Herunder 12-ugers opstartskoncept. Der samarbejdes med musikkontakterne i landsdelene. 
 
Udvalget skal vedligeholde fdf.dk/bandskole, herunder bandmanualen. Dette sker i 

samarbejde med FDFs Kommunikations- og mediekonsulent. 



 
Udvalget varetager kontakt til kredse med bands i samarbejde med musikkontakterne i 

landsdelene samt forbundssekretærerne. 

 

Udvalget skal holde sig orienteret om begivenheder på landsplan, hvor de kan stille sig til 

rådighed ang. musikken.  

 

Udvalget indgår i en musikdialog omkring alle landsforbundets arrangementer, ikke mindst 

landslejren.  

 

I samarbejde med musikkontakterne i landsdelene arbejde frem mod oprettelse af 

landsdelsbands, der kan spille ved landsdelens arrangementer. 
 

Gennem musikkontakterne i landsdelene og i samarbejde med M&L-udvalget sikre gennemførslen af 

sing-in arrangementer i landsdelene. 
 

 

Opgaver 

 

• Beskrivelse af nye udviklingsopgaver, der er forbundet med arbejdet 

 

De fleste af opgaverne vil være nye. 

 

 

Mål og forandringsperspektiver for udvalgets arbejde  

 

 

Mål og forandringsperspektiver arbejdes der med i udvalget, når udvalget er nedsat og har haft deres 

første møde. Udviklingschefen kontrakterer mål og forandringer med dem. 

 

 

 

Ressourcer 

 

a. Økonomi i kommissoriet 

Der vil sammen med udvalget blive udarbejdet et budget, hvori der tages højde for, at der det 

første år skal bruges ekstra midler på at komme ud til landsdelene.  

 

b. Beskrivelse af brugen af menneskelige ressourcer 

Der vil være et frivilligt udvalg, der består af formand og 3-4 øvrige medlemmer. 

 

Udvalget refererer til udviklingschefen. 


