Velkomstmappe
Navn:

Kære elev

Det er altid lidt spændende at starte et nyt sted og der kan
være mange informationer man ikke lige ved, hvor man skal
finde, og hvem man skal kontakte.
Her i mappen finder du bl.a. gardens vedtægter, forretningsorden, diverse infofoldere samt en indmeldelsesseddel.
Løbende informationer og beskeder får du i dit ”dueslag”, via
sms, mail og på tavlen lige indenfor døren.
Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at du skal føle dig velkommen i
garden.
Vi lægger stor vægt på et godt klubliv og håber, du vil få gode
venner og finde dig godt til rette i miljøet.
Peder Most Garden

pedermost.dk

Peder Most Garden
Bagergade 40 c
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 20 16
formand@pedermost.dk
pedermost.dk
Cvr. 25 77 76 11

Kære forældre

Ved en indmeldelse i Peder Most Garden giver du dit barn de
bedst tænkelige musikalske betingelser.
Peder Most Garden er en af landets førende garder og vi lægger
stor vægt på en god, bred musikalsk opdragelse på alle niveauer
inden for mange genrer.
Ud over den ugentlige soloundervisning er der sammenspil og
marchtræning.
Der stiles helt naturligt mod at rykke op i tamburkorps hhv. orkester, når den enkelte er klar til det.
De første 2 undervisningsgange er gratis, så eleven kan få en fornemmelse af, om det er noget for ham/hende!
Der er 37 x 25 min. soloundervisning samt en 3–partssamtale i
løbet af året.
Retningslinier for indmeldelse og kontingentbetaling fremgår af
indmeldelsessedlen.
I store træk følger vi skolernes ferie.
Hvis spillelæreren aflyser, efterlæses lektionen. Dog kan
spillelærer aflyse pga. sygdom to gange pr. sæson uden at efterlæse.
Hvis eleven er forhindret i at komme til undervisning eller
marchtræning, skal der sendes afbud.
pedermost.dk
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Forældrehjælp
Garden er en forening, der drives af frivillige og det er vel næppe
nødvendigt at sige, at vi tit har brug for hjælp til de mange gøremål:
forplejning på øveweekends, sommerture og til konkurrencer, kørsel, buksevask, skattejagt, godnatlæsning og kagebagning.
Opgaverne er mangfoldige, og vi håber, du kunne have lyst at deltage.
Det er ret sjovt, meningsfyldt, personligt udviklende, giver god motion og er
et fantastisk alternativ til TV og computer!

Loppemarkedet
Peder Most Garden har et loppemarked på Bjernemarksvej, Tåsinge.
Der er åbent hver anden søndag stort set året rundt.
Poul Høite Andersen koordinerer indsatsen blandt de frivillige
medhjælpere, som tæller både nuværende og tidligere forældre,
bedsteforældre og andre som gerne vil støtte garden.
Det er Sydfyns flotteste loppemarked, og overskuddet går ubeskåret
til garden. Vil du hjælpe til her, så kontakt
Poul Høite Andersen på 22 14 49 74 eller 62 22 50 41
eller Claus Johansen på 40 68 93 23
e-mail: cejohansen@mail.dk

Støttemedlemskab
Du kan mod et mindre årligt bidrag blive støttemedlem af garden.
Du vil herefter modtage ”Skumsprøjten” elektronisk eller med posten samt
være stemmeberettiget på generalforsamlingen.
Nærmere information på 62 22 58 15 eller
e-mail: formand@pedermost.dk
Peder Most Garden
Bagergade 40 c
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 20 16
formand@pedermost.dk
pedermost.dk
Cvr. 25 77 76 11

Din spillelærer

Navn og tlf. nr:

Underviser i:

Du undervises – dag:

Kl.

Du skal medbringe:
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Indmeldelse
Kontigent pr kvartal
_ Aktiv med eneundervisning

kr. 700

_ Undervisning på 2 instrumenter

kr. 900

_ Aktiv med samspil			

kr. 550

_ Udeboende/stud. m. eneuvs.

kr. 650

_ Udeboende/stud. m. samspil

kr. 500

_ Minimoster				

kr. 300

_ Passiv				

kr. 250

_

kr. 50

Søskende rabat			

Indmeldt dato:
Kontingent:

Navn:
Adresse:
Tlf.:

e-mail:

Mobil:

Fødselsdato:

Lærer:
			
Instrument:
Lånt gardens instrument - husk låneseddel: Ja __ / Nej __

Vi ønsker dig velkommen i Peder Most garden og håber, du vil finde dig godt
til rette i miljøet.
De første 2 gange er undervisningen gratis.
Ved indmeldelse er bindingsperioden løbende kvartal samt næste hele
kvartal. Den første opkrævning dækker løbende kvartal. Betalingen skal
tilmeldes PBS.
Ved evt. udmeldelse i bindingsperioden tilbagebetales der ikke kontingent.
Udmeldelse eller ændring i medlemsstatus skal være skriftlig og kan kun ske
rettidigt en måned før et kvartals begyndelse.
Husk at du har ansvar for forsikring og vedligeholdelse af det lånte instrument. Læs lånesedlen grundigt.

Underskrift medlem/elev		

Underskrift lærer/bestyrelse
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Vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er Peder Most Garden, og den har hjemsted i Svendborg Kommune.
§ 2. Foreningens formål
Formålet med Peder Most Garden er:
• at drive en uniformeret ungdomsgarde.
• at give aktive medlemmer gennem undervisning i såvel musik som
eksercits, kundskaber som muliggør en god offentlig fremtræden.
• at fremme kammeratskabet blandt aktive medlemmer.
• at udgive et medlemsblad ved navn “Skumsprøjten”.
§ 3. Medlemmer
Som aktive medlemmer kan optages unge der er egnede til formålet, jævnfør §
2. Som andre medlemmer kan optages personer og firmaer der er interesseret i
foreningens formål, og som vil arbejde aktivt for dens virke. Der kan kun opnås
1 medlemskab. Kontingent skal være betalt for at medlemskabet er gyldigt.
Alle medlemmer kan udelukkes af foreningen ved gentagne forsømmelser eller
upassende opførsel. Beslutningen træffes af bestyrelsen. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt med 1 måneds varsel til en betalingsperiodes udløb.
Ind- og udmeldelser skal ske gennem bestyrelsen.
§ 4. Kontingent
Aktive medlemmer betaler et af bestyrelsen fastsat kvartalsvis kontingent. Andre medlemmer betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt minimumskontingent. Æresmedlemmer er kontingentfrie.
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Vedtægter

§ 5. Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Der afholdes ordinær generalforsamling 1 gang årligt inden udgangen
af april måned og indkaldes ved enten annoncering i et lokalt blad eller ved brev direkte til det enkelte medlem, senest 6 uger før afholdelse.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes
skriftligt til bestyrelsen senest 4 uger før afholdelse. Forslag til lovændringer
skal udsendes til medlemmerne senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg af dirigent.
Valg af stemmetællere.
Formandens beretning.
Beretning om Gardens aktiviteter.
Fremlæggelse af revideret regnskab.
Indkomne forslag.
Valg af bestyrelse og suppleanter.
Valg af revisorer og suppleanter.
Fastsættelse af kontingent for andre medlemmer.
Eventuelt.

Af indkaldelsen til generalforsamlingen fremgår det, hvor og hvornår
regnskab kan udleveres før generalforsamlingen. For at opnå stemmeret på generalforsamlingen skal man være gyldigt medlem og være fyldt
16 år. For medlemmer under 16 år kan en forældre/værge afgive
stemme, udover egen medlemsstemme. Der kan ikke stemmes med
fuldmagt. Skriftlig afstemning skal ske, hvis et medlem af de fremmødte forlanger det. Dirigenten afgør hvilken procedure der skal
anvendes, og kan ændre i behandlingsrækkefølgen, hvis det ønskes.
Valgbarhed kan kun opnås, hvis man er fyldt 18 ar. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsel og på samme måde som for
ordinær generalforsamling, når bestyrelsen eller mindst 1/3 stemmeberettigede medlemmer begærer dette, med angivelse af dagsorden.
For vedtagelse af vedtægtsændringer kræves at 2/3 af de stemmeberettigede fremmødte medlemmer stemmer for.
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Vedtægter

§ 6. Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 6 medlemmer. Bestyrelsen kan udpege en korps/daglig leder af garden. Denne skal indkaldes til, og har taleret pa bestyrelsesmøderne.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at tre medlemmer vælges i lige år og tre medlemmer vælges i ulige år. Der vælges tre suppleanter til
bestyrelsen, disse vælges for et år ad gangen.
Garderrepræsentanter og deres suppleanter vælges af og blandt
orkestrets og tamburkorpsets medlemmer på et for generalforsamlingen forudgående møde. De vælges for et år ad gangen.
Garderrepræsentanter og deres suppleanter skal være fyldt 16 år før generalforsamlingen afholdes.
Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden, hvoraf der bl.a. fremgår bestyrelsesansvar for garderrepræsentanter under 18 år. Forældrerepræsentanter
og deres suppleanter vælges af og blandt orkestrets og tamburkorpsets medlemmers forældre på et for generalforsamlingen efterfølgende møde.
De vælges for et år ad gangen. Garder-og forældrerepræsentanter
samt deres suppleanter har møderet og taleret på bestyrelsesmøderne. Såfremt der er valgt en forældrerepræsentant for eleverne/
minimosterne har denne/disse ligeledes møderet og taleret på bestyrelsesmøderne. Dirigenter og spillelærere ansættes af bestyrelsen. Disse
har møderet og taleret pa bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 5 medlemmer er fremmødte. Ved stemmelighed er
formandens stemme afgørende. Ved en forretningsorden træffer bestyrelsen
nærmere bestemmelser om udførelse af sit hverv. Bestyrelsen afholder
møde efter behov, dog mindst en gang pro kvartal.
§ 7. Regnskab
Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet revideres af to
revisorer valgt pa generalforsamlingen for et år ad gangen.En af de valgte revisorer skal være dokumenteret revisoruddannet. Det afsluttede og reviderede
regnskab forelægges på den første ordinære generalforsamling efter regnskabsårets afslutning.
Regnskabet skal følge årsregnskabslovens principper.
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Vedtægter

§ 8. Tegning og hæftelse
Foreningen tegnes af formanden. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.
§ 9. Foreningens ophør
Beslutning om foreningens ophør kræver behandling på to generalforsamlinger
med ikke mere end en måneds mellemrum. Det kræves på anden generelforsamling at der er 2/3 af de fremmødte, der stemmer for ophør. Ved ophør kan
gardens aktiver deponeres i to år med henblik på genetablering. Derefter overgives instrumentbeholdningen til aktiviteter, der virker med musik blandt børn
og unge i Svendborg. Øvrige aktiver kan fordeles til ungdomsformål i Svendborg
kommune. Afgørelse om deponering og overgivelse træffes på den sidste ekstraordiære generalforsamling i forbindelse med ophøret.
Således vedtaget på generalforsamlingen den 29. april 1997. § 6. ændret og
vedtaget pa generalforsamlingen den 27. april 2004. §7 ændret og vedtaget på
ekstraordinær generalforsamling den 8. oktober 2009.
Claus Johansen
Dirigent 		
		

Kirsten Hildebrandt 		
Formand 			

Mette M. Schmidt
Sekretær			

Peder Most Gardens baggrund
Peder Most Garden er oprindelig oprettet i forbindelse med Svendborg Købstadsjubilæum i 1953 og sejlede samme år rundt i 31 dage til forskellige byer med sejlskibet Peder Most. Svendborg Handelsstandsforening oprettede foreningen Peder
Most Gardens Faderskabsforening i 1969. Garden har tilladelse til at bruge navnet
Peder Most og har fået denne af efterkommerne af Walter Christmas, som i dag
har bogrettighederne. I hans drengebøger er hovedfiguren en rødhåret Svendborgdreng der hedder Peder Most. Tilladelsen er givet i form af brev, dateret den
5. september 1969 ●
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Peder Most Gardens bestyrelse

2012 – 2013

Formand – Kirsten Hildebrandt
Formanden tegner foreningen i tæt samarbejde med næstformanden
1.
Overordnet planlægning af gardens aktiviteter i samråd m. dirigenter
og bandmanager
2.
Lærerkontrakter/lærermøder
3.
Kontakt til kommune og presse
4.
Dokumentation af timesedler og regninger
5.
Mødeindkaldelser
6.
Tovholder på ture og interne arrangementer
7.
Kontakt fondsgruppe
8.
Kontrakter med arrangører og udskrivning af fakturaer

Næstformand – Claus Johansen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontakt til loppemarked
Lærerkontrakter/lærermøder
Rengøringsturnus i garden
Nøgleansvarlig
Telefon –og internetabonnementansvarlig
Forsikringer

Kasserer – Poul Hildebrandt

Nedenstående opgaver udføres i samarbejde
med bogholder Malene Clausen

1.
2.
3.
4.
5.

Føre gardens regnskab og udfærdige årsregnskab
Marlene Clausen
Udfærdige lønregnskab Marlene Clausen
Tømme postkasse
Automat + alarm
Indkøb af kontorartikler

Sekretær – Mette Munk Schmidt
1.
2.
3.
4.
5.

Kontingentopkrævning og opdatering af medlemmer
Ansvarlig for ind- og udmeldelser samt ændringer
i medlemsstatus
Optage og udsende ref. fra bestyrelsesmøde og
generalforsamling
Udsende ”Skumsprøjten”
Opdatere ”Skumsprøjten”s abonnenter

Bestyrelsesmedlem – Pia Haure
1.
2.
3.
4.
5.

Depot – og uniformsansvarlig
Deltage i lærermøder
Ansvarlig for skolekoncerter sammen med
bandmanager og dirigent
Tovholder på ture og interne arrangementer
Indkøb af dagligvarer

Bestyrelsesmedlem – Hanne Elster
1.
2.
3.

Annoncetegning til ”Skumsprøjten”
Udsende annoncefakturaer
Tovholder på forårsfesten
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Organisationsplan
pr. 01.05.2011
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Peder Most Gardens
uniformsreglement
Revideret december 2009

Uniformen er en kopi af Den Danske Handelsmarines gallauniform fra omkring
1850.Peder Most Garden optrådte i uniformen første gang i forbindelse med
Svendborg bys 700 års jubilæum i 1953, hvor garden sejlede Danmark rundt
som reklame for jubilæet.
En komplet uniform består af følgende dele og bæres ved alle arrangementer,
med mindre dirigent eller korpsleder giver dispensation:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sort lakhat – opbevares på hattehylden. Bæres altid udendørs med mindre
dirigent eller korpsleder giver dispensation. Hænges herefter på tasken eller placeres på jorden foran fødderne
Tørklæde, ring og bælte – opbevares i muleposen. Langt hår skal være sat
op, så det ikke hænger ned over tørklædet. Tørklædet vendes med snipperne bagud i spisesituationer. Bæltet skal sidde i taljen
Nodetaske – opbevares i muleposen. Bæres på venstre side og anvendes til
noder, klemmer, mundstykke, vandflaske osv
Jakke – opbevares i dragtposen. Bæres altid knappet. Hænges på bøjle
efter brug. Hvis den er våd hænges den udenfor dragtposen. Tages af i
spisesituationer
T-shirt (3 stk) – opbevares i muleposen. Smides til vask i garden, hvis snavset eller våd
Bukser ( 3 par) – opbevares på bøjle forrest i dragtposen og hænges op i
pressefolder efter brug. Bukserne beskyttes ved at sidde på f.eks. nodehæftet, når du sidder udendørs. Smides til vask i garden, hvis snavsede
Sko – opbevares i skopose i muleposen. Pudses blanke før brug. Hvis våde
stilles de på skoreolen under din dragtpose
Strømper – mørkeblå eller sorte. Medbringer du selv

Der er uniformscheck ifm arrangementerne, men du skal selv være opmærksom på evt manglende knapper, for korte bukser o. lign. Henvend dig til et
bestyrelsesmedlem hermed.
Når du færdes offentligt i uniformen, repræsenterer du garden, og derfor er
der visse ting, du skal være opmærksom på, ikke er tilladt:
•
•
•
•
•
•
•

at
at
at
at
at
at
at

drikke alkohol, med mindre dirigent eller korpsleder giver dispensation
ryge
stå med hænderne i bukselommerne
bruge solbriller og store, iøjnefaldende smykker
tygge tyggegummi
”kærestekysse” – korte kindkys er i orden
bruge dele af uniformen sammen med civilt tøj

Vi glæder os til mange gode oplevelser sammen med dig!
Med venlig hilsen Peder Most Gardens bestyrelse
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Alkoholregler for
Peder Most Garden
1. Generelt
Ved indtagelse af alkohol må der på intet tidspunkt fremvises en opførsel, der
kan skæmme gardens profil i offentligheden.
Ved indtagelse af, eller i forbindelse med alkohol, må der på intet tidspunkt
fremvises en upassende opførsel overfor andre personer i gardens regi.
Der må ikke nydes alkohol i uniform, med mindre den ansvarlige ved det enkelte arrangement giver tilladelse hertil.
Den ansvarlige ved det enkelte arrangement, kan til enhver tid forbyde indtagelse af alkohol. Dette kan være for hele garden eller for enkeltpersoner.

2. Alder
Personer under 16 år må på intet tidspunkt indtage alkohol.
Personer som er fyldt 16 år må indtage alkohol, hvis der foreligger en skriftlig
tilladelse fra forældre eller værge.
Personer, som er fyldt 18 år, må indtage alkohol.

3. Sanktioner
Overtrædelse af ovennævnte bestemmelser kan medføre hjemsendelse fra
ture (for egen regning) eller ekskludering fra garden.
Hjemsendelse eller ekskludering kan kun ske med godkendelse af bestyrelse.
Forældre eller værge kontaktes/informeres altid i sådanne tilfælde (gælder
kun personer under 18 år).
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Parkering

Alle, der parkerer i Peder Most gardens gård, skal huske, at:
Garden råder over 5 pladser – nr. 29 til 33 – foran indgangspartiet.
For lovlig parkering på disse pladser skal der isættes P-kort som ligger på
trappen indenfor døren.
Der skal kvitteres for kortet, både når det tages og når det afleveres.

Det er ikke tilladt at parkere andre steder i Fjernvarmens gård.
Læs i øvrigt de gule skilte!!!
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