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Kære elever/minimostere

Det er altid lidt spændende at starte et nyt sted, og der kan være mange spørgsmål.
De fleste kan din musiklærer svare på, men du kan også kigge i "Elevmappen" på gardens
hjemmeside under menupunktet ”Musikskole”.
Løbende informationer og beskeder får du via facebookgruppen "PMG's elever og
minimostere", som dine forældre skal melde sig ind i.
Du får også et dueslag med dit navn, som du skal tjekke, når du er i garden. Her lægger vi
noder o. lign.
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.

Kære forældre

Ved en indmeldelse i Peder Most Garden giver I jeres barn de bedst tænkelige musikalske
betingelser.
Peder Most Garden er en af landets førende garder, og vi lægger stor vægt på en bred
musikalsk opdragelse og optræden.
Ud over den ugentlige soloundervisning er der sammenspil i juniorbrassband og
juniortamburkorps samt marchtræning.
Der stiles helt naturligt mod at rykke op i tamburkorpset hhv. brass bandet.
Musiklærerne vurderer, hvornår den enkelte er parat til oprykning.
De første 2 undervisningsgange er gratis. Så kan jeres barn 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.
Vores musiklærere er henholdsvis musikpædagoger, professionelle musikere eller
konservatoriestuderende, der alle har flere arbejdspladser. Derfor vil det fra tid til anden
forekomme, at vi benytter vikar.
Retningslinjer for indmeldelse og kontingentbetaling fremgår af indmeldelsessedlen.
I store træk følger vi skolernes ferie.
Hvis musiklæreren aflyser, efterlæses lektionen. Dog kan musiklæreren 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.

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 konkurrencer
kørsel
buksevask
skattejagt
tøjreparation
og rengøring.

Opgaverne er mangfoldige, og vi håber, du kunne have lyst til at deltage.
Det er ret sjovt, meningsfyldt, personligt udviklende, giver god motion og er et fantastisk
alternativ til TV og computer!
Loppemarked
Peder Most Gardens Støtteforening driver et loppemarked på Bjernemarksvej 50, Tåsinge.
Der er åbent hver anden søndag stort set året rundt (se datoer på pedermost.dk).
De frivillige medhjælpere er 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 og være en del af en succes med et vedkommende fællesskab, så ring
på 22 14 49 74 eller send en mail til loppemarked@pedermost.dk

Støttemedlemskab
Du kan mod et mindre årligt bidrag blive støttemedlem af Peder Most Garden og dermed
stemmeberettiget på generalforsamlingen.
Nærmere information på mobil 23403407 eller mail formand@pedermost.dk

Indmeldelse
Kontingent pr kvartal
Aktiv med eneundervisning
Undervisning på 2 instrumenter
Aktiv med samspil
Udeboende/stud. m. eneundervisning
Udeboende/stud. m. samspil
Minimoster
Passiv
Søskende rabat

kr. 750
kr. 950
kr. 600
kr. 700
kr. 550
kr. 300
kr. 300
kr.100

Indmeldt dato:
Kontingent:

Navn:

___________________________________

Adresse:

___________________________________

Postnr.:

___________________________________

Tlf.:

___________________________________

e-mail:

___________________________________

Mobil:

___________________________________

Fødselsdato:

___________________________________

Lærer:

___________________________________

Lærers mobil nr.: ___________________________________
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.
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

_______________________

_________________________

Peder Most Gardens uniformsreglement
Revideret juni 2017
Peder Most Gardens uniform er maritimt inspireret, og 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:
✓ Sort lakhat - hænges på krog. 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 kan 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 i forbindelse med 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 du skal være
opmærksom på, at følgende ikke er tilladt:
✓ at drikke alkohol, m.m. Dirigent, korpsleder eller bestyrelsesmedlem giver
dispensation
✓ at ryge, med mindre dirigent, korpsleder eller bestyrelsesmedlem giver
dispensation
✓ at stå med hænderne i bukselommerne
✓ at bruge solbriller og store, iøjnefaldende smykker
✓ at tygge tyggegummi
✓ at ”kærestekysse” – korte kindkys er i orden
✓ at bruge dele af uniformen sammen med civilt tøj
Vi glæder os til mange gode oplevelser sammen med dig!

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, der er fyldt 16 år må indtage alkohol, hvis der foreligger en skriftlig
tilladelse fra forældre eller værge.
Personer, der 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 bestyrelsen.
Forældre eller værge kontaktes/informeres altid i sådanne tilfælde (gælder kun
personer under 18 år).

Parkeringsregler

✓ Der kan parkeres på Gardens pladser nr. 29-33, som er ved
indgangspartiet.
✓ Der er 5 pladser, men vi må gerne parkere flere biler, hvis der er plads, så
parker fornuftigt.
✓ Læg jeres bilnøgle på spisebordet i køkkenet, hvis I går fra Garden, og vi får
brug for at flytte jeres bil.
✓ Læg en seddel med navn og mobil nr. sammen med bilnøglen.
✓ Derudover er det tilladt at parkere 2 timer på Fjernvarmens pladser nr. 10,
11, 12, 21, 22 og 23
✓ På hverdage: efter kl. 16.00
✓ Weekender og helligdage: hele dagen, dog kun 2 timer ad gangen.

HUSK P-SKIVE

