Referat af sendemandsmødet 2009 på Christianslyst
1.

Valg af dirigent: valgt blev H. P. Dall Københavns pionerforening

1a. Valg af stemmetællere: valgt blev Bjarne og Jan H.
2.

Valg af referent: valgt blev Michael Bedsted

3.

Formanden aflægger beretning: Beretningen blev fremlagt og formanden fremhævede følgene: Han takkede
Henri for arbejdet med sendemandsmødet 08.
Han takkede hovedbestyrelsen for deres indsats.
Han takkede Svend for hjælpen med at installere edb.
Han orientere forsamlingen om at soldaterhjemmet i Odense ikke kan huse os mere om lørdagen til
formandsmødet, så det bliver nok flyttet til fredag.
Formanden takkede for det gode sammenhold på tværs af foreningerne.
Der var følgene små bemærkninger fra salen:
Johannes spurgte om hvem der lavede arrangementer d 5. september: svar: de lokale foreninger.
Harry spurgte om de nye bænke på Dybbøl mølle var mærket med navn på bidrag yder. Svar: ja de er.
Herefter blev beretningen vedtaget.

4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse:
Han gennem gik regnskabet, hvorefter det blev godkendt.
Han gennemgik hjælpekassen, hvorefter den blev godkendt.
4.a. Han gennemgik budgettet: det blev godkendt.
5. Medlemsbladet pioneren: Redaktøren fremlagde ønsker om at indlæg skulle skrives i et
dokument og ikke på forsiden i en mail.
6. Indkomne forslag:
A: Ændring af vedtægternes § 9 emblemer:
Tilføjelse af ny paragraf 9,2 lydene: DDP’s pioner våbenskjold: vedtaget.
Ny paragraf 9,3: gammel 9,2 med tilføjet tekst mellem emblemer og m/m:
Emblemer og skjolde m/m. Vedtaget
Tilføjelser til DDP’s tillæg til vedtægter af 1969:
Retningslinjer for tildeling af DDP’s fortjensttegn og skjolde.
nyt Punkt 9: Skjold udleveres af DDP og lokalforeningerne til medlemmer, der har gjort en
ekstraordinær indsats i foreningerne, samt til personer, der ligeledes har gjort en stor indsats for
soldaterforeningen.
DDP og lokalforeningerne fører kartotek over alle udleverede skjolde og den skriftlige begrundelse for
Udleveringen samt sted/begivenhed for udleveringen.
(indstillings blanketter (gælder ikke for skjold) fås hos sekretæren, eller downloades fra DDP’s hjemmeside)
Vedtaget.
B: Ændring af tekst i følgene paragraffer: 14,2 - 14,22 – 15,312:
14,2: ændres efter, indsendes til hovedbestyrelsen: Navn, adresse, militærnummer og årgang på de valgte
sendemænd. Vedtaget
14,22: sidste linje efter (punktum) ændres til: Overdragelsen sker i form af fuldmagt. Vedtaget.
15,312: sidste linje ændres til: før mødets afholdelse. Vedtaget.
7. Fastsættelse af kontingent og diæter:
Formanden redegjorde for hvordan kontingentet og diæterne er skruet sammen.
Hovedbestyrelsen foreslog kontingentet hævet med 10 kr. Vedtaget.
Hovedbestyrelsen foreslog at diæterne forblev uændret på 350 kr. dette blev vedtaget.
8. Valg til hovedbestyrelsen:
Kasseren: Kurt J. Rasmussen Genvalgt
HB medlem: Hans Damgård afgået – Orla Jensen Valgt.
HB medlem: Svend Knudsen Genvalgt
HB medlem: Kurt G. jensen afgået pga. sygdom – Poul Nedergård valgt.

9. Valg af suppleant til hovedbestyrelsen: Knud B. Larsen blev genvalgt.
10. Valg af revisor:
Finn G Andersen modtager ikke genvalg – H. P. Dall blev valgt.
11. Valg af revisorsuppleant på valg er Jørgen Bjufstrøm modtager valg – Jan Jørgensen Valgt
12. Valg af redaktør på valg er Michael Bedsted, genvalgt.
13. Valg af redaktørsuppleant: På valg er Harry Ottosen : genvalgt
13 a Valg af redaktionsudvalg: på valg er Viggo Laustsen og Richard S. H. Hansen begge genvalgt.
14. Fastsættelse af kommende sendemandsmøde: Formanden orienterede om at der arbejdes på Ærø – men prisen
kan ikke holdes under 2000 kr, og sagde ud over den pris som fremkommer, kan man tilkøbe div luksus tin
som spa m/m.
15. Eventuelt: Diverse beskeder blev givet fra foreningerne.
DDP: Formanden spurgte om hvor mange der ikke kunne deltage i formandsmødet om fredagen: Kurt Jæger og
Michael meddelte de ikke kunne.
KP: forelagde en plan for indkøb af revers emblemer og spurgte foreningerne om hvor mange de ville aftage for
jo flere man kunne indkøbe jo lavere bliver prisen.
Henri: siger at man ikke på stående fod kan sige hvor stort behovet er.
Leif A: man behøver ikke at tage stilling til hvor mange man ønsker, har man andre ønsker til effekter kan man
kontakte pr – Gitte i KP.
Kurt Q: mener man skal udsende en forklaring om hvorfor at mærket ser ud som det gør.
Ole B: Hvorfor sætter man sikkerhedsnål bag på de nye mærker og ikke en nål som gør at mærket lægger sig ind
til stoffet.
Svend K: orienterede om forretningsgangen ved modtagelsen af nye medlemmer fra hjemmesiden, som han
gerne vil have lavet om, det blev vedtaget, se beretningen.
Formanden: orienterede om regimentets 365. årsdag og Prins Henriks Fødselsdag.
Leif A: orienterede om sammenfald med regimentets fødselsdag og KP’s 100 års dag og takkede Johannes for
det store arbejde med miniferien i år.
Arne: donerer en Farum Bænk.
Henri: orienterede om aktiviteter i foreningen og spurgte formanden om jubilærstævnet i 2010, det kunne
formanden ikke svare på og runddelte så en sang.
Johannes: orienterede om aktiviteter i foreningen.
Bjarne: spurgte om hvor KP’s jubifest skal holdes.
Helmuth: orienterede om at Næstveds nye medlemmer ikke betaler kontingent i de første 6 mdr.
Sendemands mødet blev afholdt i god ro og orden.
Referent

Michael Bedsted (Københavns Pionerforening)

