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Overskrift 

 

Udvalgskommissorier for Orkester-udvalg og M&L-udvalg 

 

Baggrund 

Der ligger et stykke arbejde i FDF med at prioritere, motivere og afklare opgaver for udvalg. Dette arbejde er 

nu påbegyndt ved at de eksisterende udvalg er i god kontakt med den ansvarlige i ledergruppen for udvalget. 

Det har også betydet, at der er et behov for at kigge nærmere på kommissorier, udvikling af udvalgene og 

sammenhængen mellem udvalgenes opgaver. Der er et klart signal fra udvalgene om, at de har behov for 

sparring og viden om, hvad der foregår generelt i FDF, og hvilken betydning deres arbejde skal have for FDF. 

Samtidig skal udvalg i FDF også have en selvstændighed, så de til stadighed inddrager og ledes af frivillige, 

der brænder lige netop for deres udvalgsområde. Det skaber en energi, nye tanker og udvikling. Der er også 

udvalg, der har haft brug for at forandre sig, så dette skal de også støttes i. For at både udvalgsformænd og 

ledergruppen kan gøre dette stykke arbejde godt er der brug for dynamisk og kontinuerligt at få 

kommissorierne lavet, når udvalget er klar til at fortsætte deres arbejde og forandre sig. 

 

Dette er hermed en start på en ny type kommissorier, hvor vi starter med at behandle to: for orkesterudvalget 

og for M&L-udvalget. 

 

Indstilling 

Ledergruppen indstiller til at HB vedtager de to kommissorier.  

 

Ideen 

Da der i forbindelse med ny organisationsplan har været samtaler med udvalgsformænd og dermed også en 

diskussion af udvalgene arbejde, så er det god timing, at disse udvalg får et kommissorium til afklaring af 

deres arbejde nu, selvom disse kommissorier også gælder efter et landsmøde. 

 

Tidsplan 

HB-møde i august Drøftelse og beslutning af de to kommissorier 

HB-møde i september Drøftelse og beslutning af nye kommissorier på eksisterende udvalg  

Efter landsmødet Drøftelse og beslutning af kommissorier for nye udvalg 

 

Kommunikation 

Der er flere kommissorier på vej, og der vil også komme nogle efter et landsmøde. Kommissorierne skal gerne 

kunne lægges ud på fdf.dk, så der er mest mulig synlighed og transparens omkring udvalgenes arbejde. 

Kommissorierne vil også skulle deles udvalg imellem, men det kommer senere, da der efter landsmødet laves 

en bedre og mere grundig kontakt til og imellem udvalg.  

 

Økonomi 

Økonomien til orkesterudvalget ligger under udvalgsbevillingen. Økonomien for M&L-udvalget ligger under 

55Nord. 

 

Bilag 

 

1. Kommissorium for orkesterudvalg 

2. Kommissorium for M&L-udvalget 

 

SÆT KRYDS  ÅBENT FØR ÅBENT EFTER NYHED EFTER LUKKET BILAG                          
 HB-protokol (Udfyldes efter mødet) 

x Orienteringsbilag (O)       

x Debat- og temabilag (D)       

x Beslutningsbilag (B)       

Bilagsnummer: 2.15 Ansvarlig: BSK 
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Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF 

 

Kommissorium for orkesterudvalget 
 

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 

Orkesterudvalget skal styrke, formidle og udvikle musiklivet i FDF med specielt fokus på orkestermusikken, 

fællessangen og oplevelser med musik. 

 

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 

Arbejdet skal være med til at bryde siloerne ned i FDF-musikken. Der har været en lang tradition for at tale om 

musikgrene i FDF. De bliver nu kaldt fagområder: orkester, tamburkrops, bandskole og performance. 

Orkesterudvalget vil samarbejde mere – både med hinanden musikalsk, men også i forhold til organisering af 

arrangementer i forbundet. 

 

Der er et fornyet fokus på musikken i FDF. Orkesterudvalget vil være med til styrke musikkens kvalitet, 

positionen i kredsarbejdet og være synlig på FDF-arrangementer og oplevelser. 

 

Orkesterudvalget arbejder i tråd med den eksisterende Handleplan for FDF 2013-2015 og for de nye 

udviklingsmål vedtaget på FDFs landsmøde 2014.  

 

På baggrund af FDFs kredsuviklingsfokus vil udvalget arbejde med musikkens integration i kredsen, ved at 

styrke orkestrene til fx deltagelse på klassemøder, samarbejde i kredsene om nye elever til musikarbejdet, 

deltagelse med musik på sommerlejre og ved kredsarrangementer. 

 

På baggrund af FDFs uddannelsesår i 2014 vil udvalget forfølge og planlægge en styrket instruktøruddannelse 

og deltagelse på FDFs eksisterende kurser. 

 

Opgaver 

Beskrivelse af nye udviklingsopgaver, der er forbundet med arbejdet: 

 

 Levere inspiration, materiale og instruktører til kurser om musik i kredsarbejdet, sådan at 

musikarbejdet bliver tilgængeligt for flere ledere.  

 Tage initiativ til en målrettet styrkelse af elevarbejdet og instruktøruddannelsen i de eksisterende 

orkestre  

 Styrke de mindre orkestre gennem udgivelse af partiturmateriale for mindre ensembler i FDF (6 -

15 musikere)  

 Udarbejde et idé- og inspirationsmateriale til begynderundervisning.  

 Deltage og være medarrangør af en årlig musiklederkonference i FDF i samarbejde med 

tamburkorps og evt. på sigt bandskolen. 
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 Følge den demografiske udvikling i landet – specielt med fokus på at dele og sende medlemmer 

videre til andre byer. Udvalget skal i den forbindelse videndele, så man ved, hvad der foregår i 

andre byer. 

 Folkeskolereformen – deltagelse i udviklingen af folkeskolen – herunder specielt Den åbne skole 

og den understøttende undervisning. Det foregår lokalt, men udvalget følger udviklingen og 

understøtter initiativer. 

 Give fællessangen et løft – betragte det som et fælles ansvar at alle, der arbejder med musik skal 

løfte fællessangen i kredsene, til møder, blandt ledere, på kurser og til stævner og koncerter. 

 Styrke og koble musikarbejdet tættere og naturligt til øvrige organisationer, der også har musik fx 

i Dansk Amatørorkesterforbund. 

 Være opmærksomme på, om FDFs mentorordning kan bruges til orkestre. 

 

 

Beskrivelse af øvrige opgaver, der er forbundet med arbejdet: 

 

 Være ansvarlig for landsforbundets nodearkiv.  

 Behandle ansøgninger om tilskud fra Julsøfonden til nye musikenheder.  

 Bistå ved gennemførelse af landsforbundets årlige efterårsmusikkursus. Ansvarlig for 

orkesterdelen på kurset og bistå kursuslederen 

 Koordinere FDFs forskellige musikenheders deltagelse i Danske Årsmøder i Sydslesvig  

 Støtte og være med i genopbygningen af FDFs landsorkester.  

 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: 

1) Efterårskurset. Det traditionelle orkesterkursus i uge 42 udvikles i samarbejde med tamburkorps 

og evt. på sigt med bandskolen. 

2) Uddannelse. Specifikke intruktøruddannelser, deltagelse på SKS og GUF, efterårskurset 

3) Oplevelser. Arbejde med, hvordan musikken kan blive en del af oplevelsesåret 2015. Samarbejde 

med relevante udvalg og ansatte om opgaven. Hjælpe orkestre til at forbedre oplevelser og 

koncerter. 

4) Musikken ind i kredsen. Et fokus på at støtte orkestre i at kommunikere bedre som musikfolk, så 

andre forstår orkesterarbejdet og føler sig inddraget i det. Gøre musikfolkene bevidste om, 

hvordan de kommunikerer om sig selv. Deltage i kredsens liv og tilbyde musik i det traditionelle 

klassearbejde. 

 

Ressourcer 

Udvalget får et budget til at drive udvalgsarbejdet for.  

Efterårskurset har sit eget budget, som kursuslederen er ansvarlig for. 

Landsorkestret har en tidligere startkapital, der bruges til at støtte arbejdet med landsorkestret. 

Udvalget har et ansvar for at følge med i udvalgets økonomi og har en generel ansvarlighed i forhold til at 

udnytte og benytte resourcer. 

Udvalget refererer til FDFs udviklingschef.  

Udvalget arbejder endvidere ud fra FDFs udvalgshåndbog på www.fdf.dk/udvalg 
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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.  

 

 


