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DDP vedtægter 1969. 

 

Sammendrag af ændringer siden 1969. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Disse vedtægter er vedtaget på sendemandsmøde i Silkeborg, den 31. august 1969. Fra hvilken 

dato vedtægterne af 18. august 1957 med ændringer af 1958, 1964, 1967 og 1968 sættes ud af kraft. 

 

På sendemandsmøde i Silkeborg, den 26. august 1979 er tilføjet en ny paragraf 16.4. 

 

På sendemandsmøde 1986 i Århus ændredes opkrævningen af kontingentet jf. pkt. 10.11 til at ske 

pr. 1. marts, juni, september og december. 

 

På sendemandsmødet 1987 i Randers tilføjedes en ny paragraf 9.16 om fortjensttegn. 

 

På sendemandsmøde 1988 i Odense godkendtes ny reversnål jf. pkt.9. 11. 

 

På sendemandsmøde 1990 i Næstved tilføjedes en ny paragraf 3.2 om B – medlemmer 

. 

På sendemandsmøde 1991 i København foretoges ændring i §§ 9.16 om fortjensttegn, i 12.11 om 

valg af formand og kasserer, i 12.13 om konstituering, i 15.2 om afholdelsestidspunkt for 

sendemandsmøder, i 15.6 jf. 12.11. 

 

På sendemandsmøde 1993 i Nykøbing Falster foretoges ændring i § 10.11 om indbetaling af 

kontingent, § 9.16 om fortjensttegn. 

 

På sendemandsmøde 1994 i Silkeborg tilføjedes en ny § 3.24 om B - medlemmer. 

 

På sendemandsmøde 1996 i Korsør ændres § 12.12 om valg til HB 

 

På sendemandsmøde 1998 i Odense blev der til føjet nye paragraffer som følger: 

§ 1.1 om foreningens navn. 

§ 3.14 Om medlemskaber af flere foreninger. 

§ 3.15 Om kontingent ved flere medlemskaber. 

§ 4.23 Om navneændring af en lokalforening. 

§ 4. 32 Om nedlæggelse/sammenlægning af lokalforening (er). 

§ 5.5 Om indberetning til DDP’s hovedbestyrelse om lokalforeningens bestyrelse. 

§ 9.131 Om 25 års hæderstegn ved flere medlemskaber. 

§ 15.22 Om retten til afholdelses af sendemandsmøde. 

§ 15.23 Om retningslinier ved afholdelses af sendemandsmøde. 

 Udover ny vedtægter blev der vedtaget justeringer af nedenstående vedtægter: 

§ 2.1 Ændring efter sidste komma om vort fædreland og flag. 

§ 4.21 Teksten for første komma om godkendelse af nye foreninger. 

§ 5.4 Efter sidste punktum om indsendelse af vedtægter til DDP. 

 

På sendemandsmøde 2000 i København blev vedtægterne ændret som følger: 

§ 12.1 Ændring af antal HB medlemmer. 

§ 12.12 Valg af HB medlemmer. 

§ 12.132 Udgår. 
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Udover ny vedtægter blev der vedtaget justeringer af nedenstående vedtægter: 

§ 12.133 bliver til 12.132 

§ 12.134 bliver til 12.133 med en mindre ændring i teksten. 

§ 15.6 angående pkt. 8+9 omkring valg af HB medlemmer. 

 

 

 

På sendemandsmødet 2004 Almegårds Kaserne blev vedtægterne ændret som følger: 

Love for De Danske Pionerforeninger, blev ændret til Vedtægter for De Danske Pionerforeninger. 

§ 14.11 Blev ændret til: 1 for hver påbegyndt 20 medlemmer. 

Nyt: § 11.23 - § 11.24 - § 11.31 - § 11.32 - § 11.33 -  § 11.23 er blevet til § 11.25. 

 

På sendemandsmødet 2007 Skive Kaserne blev vedtægterne ændret som følger: 

Nyt: § 4.6 Optagelse kan nægtes: Den pioner der tidligere er ekskluderet af en lokalforening og 

sendemandsmødet har godkendt eksklusionen, kan ingensinde optages i andre 

lokalforeninger. 

Tilføjelse af tekst (understreget): 3.2 Følgende kan optages som B-medlemmer: - civilansatte ved 

Ingeniørregimentet. - ægtefæller/samboende til nulevende eller afdøde pionerer. - tjenstgørende 

eller hjemsendte af andre våben/værn, hvor der foreligger en stærk tilknytning til en lokalforening. - 

en person der har den rette ånd og indstilling til foreningen og forsvaret. 

 

På sendemandsmødet 2008 Maribo blev vedtægterne ændret som følger: 

Nyt: § 9.132 B-medlemmer kan ikke modtage hæderstegn (25 års tegn o.l.), men får overrakt 

diplom. 

Nyt: § 9.161 Til kvinder er fortjensttegnet ophængt i sløjfe af Dannebrogsbånd. 

Nyt: § 9.162 Med Fortjensttegnet en ”miniudgave” uden egeløv.  

 

 

På sendemandsmødet 2009 på Christianslyst kursuscenter blev vedtægterne ændret som 

følger:  

9.2          DDP’s pioner våbenskjold. 

9.3  Lokalforeningerne skal aftage deres forbrug af emblemer og skjolde m.m. fra DDP, og 

betaler ved modtagelsen efter de af hovedbestyrelsen fastsatte priser.  

14.2 Senest 4 uger før sendemandsmødet, jf. bekendtgørelse i medlemsbladet, indsendes til 

hovedbestyrelsen: 

 Navn, adresse, militærnummer og årgang på de valgte sendemænd. 

14.22  En sendemand, der får forfald, kan overdrage sit mandat til en valgt suppleant eller 

sendemand fra samme forening. Overdragelsen sker i form af fuldmagt. 

15.312  Dagsorden med beretning, fortegnelse over afdøde kammerater, fortegnelse over 

tilmeldte sendemænd, regnskab samt evt.  indsendte forslag skal af hovedbestyrelsen 

tilsendes lokalforeningernes formænd senest 14 dage før mødets afholdelse.  

 

På sendemandsmødet 2010 på Hotel Ærø Strand blev vedtægterne ændret som følger: 

§ 11.4 & § 11.41 Slettes 

§2 stk. 2.2 Indsættes/ tilføjes følgende: Opsætning og vedligeholdelse/ ajourføring af en 

hjemmeside på Internettet. 

§ 11.       Ny overskrift:  Medlemsbladet & Hjemmesiden 

§ 11.5     Hjemmesidens forretningsmæssige ledelse ligger hos Hovedbestyrelsen. 

§ 11.6     Redigering af Hjemmesiden udføres af DDPs valgte web-master. 

§ 11.61   Web-master og 1 web-mastersuppleant vælges hvert år på Sendemandsmødet. 

§ 11.62   Web-masteren er ansvarlig med hensyn til hjemmesidens indhold. 

§ 15.6:   Tilføjelser til Dagsorden 
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Nyt pkt. 15. Valg af 1 web-master 

Nyt pkt. 16.  Valg af 1 web-mastersuppleant 

Nuværende pkt. 15 & 16 , bliver nyt pkt. 17 & 18. 

 

På sendemandsmødet 2012 på Sankt Helene, Tisvildeleje blev vedtægterne ændret som følger: 

§ 12.12 Følgende tekst slettet: Hvert år afgår de ældste valgte. Genvalg kan finde sted, dog kan 

ingen vælges eller genvælges efter det fyldte 70. år.     

§ 13.2 Følgende tekst slettet: Hovedkassereren udlejer til DDP et møbleret værelse til opbevaring 

af foreningens effekter, samt til kontor. Lejen fastsættes af hovedbestyrelsen, men må ikke 

overstige 8 % af det indgående kontingent, samt 4 % af indgåede annonceindtægter. 

 

På sendemandsmødet 2013 på Rindsholm Kro, Gl. Århusvej 323, Viborg, blev vedtægterne § 

11. ændret. 

 

På sendemandsmødet 2015 på Læsø, blev ordet ”revisor” ændret til ”bilagskontrollant” 

 

På sendemandsmødet 2016 på Wittrup Motel, blev § 19 ændret. 

 

På sendemandsmødet 2018 på Hotel Søpark, Maribo, blev § 3.24 ved Regimentets parader, bør 

B-Medlemmer ikke tage opstilling i DDP. geled. 

 DDP’ hjælpekasse nedlagt, derfor § 2.2, §5.32, §12.2, slettet 

 

På sendemandsmødet 2022 på Skive Kaserne, blev § 3.22 slettet tekst. § 3.23 tilføjet tekst. § 

14.11 tilføjet tekst. 

 

 

 

 

 

Disse vedtægter er vedtaget på sendemandsmødet i Silkeborg, den 31. august 1969, fra hvilken dato 

vedtægterne af 18. august 1957 med ændringer af 1960 ophæves. 

 

 

 


