De Danske Pionerforeninger
Referat af sendemandsmødet 2012
1. Valg af dirigent.
Leif A. Hansen. Valgt.
1A. Valg af stemmetællere.
Henry Lang og Svend Aage Stoffer. Valgt.
1B. Registrering af sendemænd
Gennemgang af lister, 20. sendemænd til stede.
2. Valg af referent.
Michael Bedsted. Valgt.
3. Formandens beretning.
Vedhæftet.
Yderlige kommentarer: Johannes fortalte at der var opsat et Monoment til 5.
september, samt at han mente at det var for dårligt at man ikke mødte op med faner til
Dronningens fødselsdag når man bor i byen.
Jørgen N spurgte til vedligeholdelsen af Dybbel mølle, nu der ingen penge er fra
staten.
Helmuth svarede at Dsl tager det op på først komne møde.
Efter disse kommentarer og spørgsmål blev beretningen vedtaget.
4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab:
Kurt startede med at sige at regnskabet er godkendt af revisorerne og så gennemgik
han regnskabet og hjælpekassen.
Han nævnte at DDP havde solgt alle obligationer da afkastet er mindre end
administrationsomkostningerne.
Herefter blev regnskabet godkendt.
4A. Budget 2013.
Budgettet gennemgået, ingen kommentarer.

5. Medlemsbladet pioneren.
Michael gennemgik årets gang med pioneren, og opfordrede de forskellige der
indsendte indlæg til at bruge skrifttypen, Times new roman da den kan bruges til at
arbejde videre med af alle parter.
6. Indkomne forslag. 2 stk.
Ændring af § 12.12 Valg, vedrørende aldersgrænse for at blive valgt:
Man enes om at fjerne de sidste to linjer i §12.12, ændrings forslaget blev vedtaget.
Ændring af § 13.2 vedrørende honorar til lokaleleje til hovedkasseren:
Man enes om at fjerne §13.2 og rette rækkefølge nr. på resten at § 13.
7. Fastsættelse af kontingent og diæter.
Kontingentet foreslås uændret: vedtaget
Diæter foreslås uændret: vedtaget.
8. Valg af formand og et hovedbestyrelsesmedlem.
Valg af formand: genvalg af Helmuth Hansen
Valg af hovedbestyrelsesmedlem afgående Poul Nedergaard, valgt Iver H. Hölmkjær
9. Valg af suppleant til hovedbestyrelsen:
Harry Ottosen blev genvalgt for to år.
Viggo Lausten blev valgt for et år.
10. Valg af en revisor: Leif A. Hansen.
11. Valg af revisor suppleant: Arne Jensen Valgt.
12. Valg af en radaktør: Michael Bedsted genvalgt.
13. Valg af redaktørsuppleant: Harry Ottosen Valgt.
14. Valg af redaktørudvalg: uændret.
15. Valg af Webmaster: Svend Knudsen Valgt
16. Valg af webmarter suppleant: Jan Jørgensen valgt.
17. Fastsættelse af kommende sendemandsmøder:
2013 Viborg, 2014 Næstved, 2015 Randers. Der blev spurgt om afholdelse af
sendemandsmøder i sommermdr. for at ramme nogen historiske dage, der var en kort
debat om dette.

18. Eventuelt:
Svend forelagde at man kunne deltage i forsvarets dag på Kronborg.
Johannes Nielsen sag at alle kunne deltage i sejlturen d. 17. august, samt at man kunne
bruge kasernen til frokost i forbindelse med arrangementer.
Helmuth Hansen sagde at Lolland-Falster havde aftalt med Grev Knuth om pionertræf
i Knuthenborg 11/8 og at man kunne bo på campingpladsen og grille aften før og efter
træffet.
Leif A. Hansen nævnte at man kunne deltage i Sjælsø rundt samt DHL stafet i
fælledparken.
Han nævnte også at Museet i Skive mangler hjælp til indretning samt til gennemgang
af museets ting.
OB orienterede om at man skulle prøve at bruge de små klubber på kasernen til
forskellige ting.
Helmuth Hansen forelagde situationen i Skive pionerforening og det blev forelagt at
Hovedbestyrelsen vil lukke Skive pionerforening og selv drive foreningen videre.
Efter disse ord afsluttede dirigenten sendemandsmødet med et pioner hurra for De
danske pionerforeninger.
Referent: Michael Bedsted
Københavns pionerforening.

