Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF
Mødebilag til Hovedbestyrelsesmøde

Kommissorium for March og Lejr-udvalget
Udvalget arbejder under ansvar overfor FDFs hovedbestyrelse og ud fra FDFs formål og vision. Udvalget er
nedsat for perioden: november 2014-november 2016

Kommissorie inden for område
March og Lejr-udvalget skal styrke, formidle og udvikle musiklivet i FDF med specielt fokus på udgivelse af
sangbog, 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
March og Lejr-udvalget vil fortsat have mest fokus på deres primære opgave: at planlægge, udgive og formidle
en ny sangbog hvert år i FDF. Udvalget arbejder for, at både sangvalg og udgivelsen skal have kvalitet,
produktet skal være godt, da det er mange mennesker, der kommer til at holde det i hånden.
Udvalget har en klar udfordring i at modtage reelle nye FDF-sange, som er skrevet til FDF. Udvalget får ikke
nok sange ind. Derfor vil udvalget søge nye måder at motivere på og være mere proaktive i deres måde at
indhente sange på. Det kunne være ved at bruge FDFs musikmedarbejder til et arbejde i kredse, hvor der
kunne laves sangskriver-workshops.
Fællessangen skal bevares i FDF, og det kræver en indsats. Udvalget vil arbejde for at sætte helt konkrete mål
omkring udbredelse af fællessang. Dette vil også kræve et samarbejde med store arrangementer og gøre
noget for at kredse bevarer fællessangen til møder og samlinger. Det overordnede mål er at styrke
fællessange i FDF, så både kredse, lejre og arrangementer bliver stærkere gennem fællessangen.

Opgaver
Beskrivelse af nye udviklingsopgaver, der er forbundet med arbejdet:
•
•
•
•
•

Udgivelse af march og lejr med årets nye sange på et tidssvarende medie.
Udarbejde et materiale om digitalisering af March og Lejr til brug for drøftelser med 55Nord, HB
og Ledergruppen om fremtidige udgivelser.
Have kontakt med sing-in-bands og være understøttende for deres udvikling.
Opsøge og opfordre talenter i FDF til at skrive tekster og melodier, der kan udgives i March og
Lejr
Deltage i arbejde med at fejre March og Lejr-sangbogens 100 års fødselsdag i 2016

Beskrivelse af øvrige opgaver, der er forbundet med arbejdet:
•
•
•

March og Lejr-udvalget skal sikre en årlig udgivelse af March og Lejr og derigennem inspirere
sang- og musik-livet i FDF.
Udgive en ny March og Lejrsangbog hvert år med rimelig udskiftning af sangmaterialet, hvor der
tages hensyn til FDFs aktiviteter og medtages nyere salmer.
Udgive nodemateriale til understøttelse af march og lejr. Der samarbejdes med 55°Nord om
udgivelserne.
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•
•
•
•

Udarbejde arrangementer til udgivelse.
Udsende nodemateriale til brug ved Sing-in arrangementer i kredse, netværk og landsdele.
Efter aftale formidle nyheder, omtale arbejdsstof og ideer via FDFs forskellige medier.
Deltage i koordinerende møder med andre musikområder i FDF.

Mål og forandringsperspektiver for udvalgets arbejde
Forandringer inden for følgende områder:
•

•

•

Der søges 2 nye medlemmer til udvalget i udvalgsperioden. De 2 nye medlemmer skal især være
med til at skabe et kredsfokus, hvor udvalget også får en opgave i at støtte sangkulturen i kredse
og bidrage til at fællessangen blomstrer i kredsene og til FDFs arrangementer – ikke kun i kraft af
en udgivelse, men også i kraft af andre initiativer.
Udvalget har selv valgt også at være et teknisk udvalg, der sætter op, laver korrektur, indspiller.
Det kan godt betyde, at det kan være svært for andre at komme ind over udvalget. Der søges i
små bidder at finde en god balance med at have et højt niveau i udvalgsmiljøet og den måde
traditioner i udvalget bliver fastholdt på og en mere åben del, hvor nye udvalgsmedlemmer kan
komme ind og andre kan være med i udviklingen af M&L.
Målet for udvalgsperioden er at skaffe viden og samarbejde om en evt. digitaliseret udgivelse af
M&L. Forandringsperspektivet er, at viden om digitalisering og konsekvenser heraf ikke kun
formidles og diskuteres med 55Nord, men også med ledergruppen og HB. Herved får vi løftet
udviklingen op, så det kan måles med hvad der ellers sker i FDF.

Ressourcer
Udvalgets økonomi ligger under udgivelsen, der lige nu styres af 55Nord.
Udvalget refererer til FDFs udviklingschef.
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