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SENDEMANDSMØDET 2008 
Som tidligere år blev Sendemandsmødet afholdt i forbindelse med en ”Miniferie” og den 
lokale forening havde sat sit kraftige fingeraftryk på dette med en fremragende tur til 
Knuthenborg Park om fredagen, og guidet tur i Maribo by  og Domkirke om lørdagen, og 
endnu engang kunne vi slutte med en god og hyggelig aftenfest på Hotel Maribo Søpark hvor 
vi var indkvarteret. Selve Sendemandsmødet forløb i god ro og orden, og der blev ændret i 
vedtægterne omkring Hæderstegn og indført ”minimedaljer” som supplement til DDPs 
Fortjensttegn. 
 
HOVEDBESTYRELSEN 
Alle medlemmer af HB har haft rigeligt og se til med hensyn til og repræsentere DDP ved 
diverse arrangementer, og endnu et år har vi klaret mange gøremål per telefon i s.f. at holde 
et HB – møde, det kan lade sig gøre når vi kender hinanden så godt som vi gør, og heldigvis 
vil den samme vej. Desværre har Kurt G. Jensen meddelt at han ikke ønsker og fortsætte af 
helbredsmæssige årsager, og Hans Damgaard har også meddelt at han ikke fortsætter, så der 
skal bruges 2 nye HB – medlemmer, og p.t. er der kun en der har givet tilsagn om og stille op 
til valg til HB, så må vi se hvordan vi løser dette. 
Svend Knudsen knokler med DDPs hjemmeside, og den er altid opdateret, flot arbejde, brug 
den, der er mange oplysninger og hente der. 
 
DDP / HB REPRÆSENTEREDE 
2008 1. – 4. maj Miniferie & Sendemandsmøde i Maribo 
 5. maj Kransenedlægning i Skive 

26. maj Afskedsparade for RC/OB Ole Køppen 
25. august Formandsrådsmøde i DSL ( Fredericia ) 
20. sept. 90 års jubilæum  i Loll.-falsters Pionerforening 
10. okt. 86 års Stiftelsesfest i Sydsj. Pionerf. 
6. nov. 324 års fødselsdagsparade og kransenedlægning  i Skive 
8. nov.  99 års Stiftelsesfest i KP 

2009 10. jan. Johannes Nielsens 70 års fødselsdag 
 19. jan. Formandsrådsmøde i DSL ( Odense ) 
 23. jan. Generalforsamling i Randers 
 14. feb. DDPs formandsmøde i Odense 
 15. feb. Redaktør Michael Bedsteds 50 års fødselsdag 
 24. feb. Generalforsamling i KP 



 6. marts Revisionsmøde i DDP 
13. marts Generalforsamling i Sydsj. 
20. marts Generalforsamling i Loll.-falsters Pionerf. 
21. marts Kartoteksføreren installerer nyt IT hos formanden 
25. marts Generalforsamling i ISFM&S 
24. april Hovedbestyrelsesmøde i Fredericia 
24.-26. apr. Landsrådsmøde i Fredericia 
5. maj  Kransenedlægning i Skive 

 
Formandsmødet 
Igen i år var 5 ( 6 ) foreninger repræsenteret ved formandsmødet i Odense. Der var en god 
dialog, og en masse informationer til gavn og glæde for os alle. Vi havde inviteret pens. MJ 
Poul Nedergaard med som ”gæst”, for at fortælle hvilke planer han har med at kunne hjælpe 
en bæredygtig forening på benene i Skive, og vi tror det lykkes for ham, held og lykke med 
det. Han kunne samtidig berette om de planer der på det tidspunkt var for festligholdelse af 
Ingeniørtroppernes 325 års jubilæum den 6. november i år. HB & KP fik hjemmeopgaver til 
løsning inden Sendemandsmødet, og det er i skrivende stund klaret. Endnu en hyggelig lørdag 
på Dannevirke i Odense. 
 
Økonomi 
Vi er endnu et år blevet lidt færre medlemmer, det er en negativ spiral som vi gerne må se og 
få vendt retningen på, men selv med faldende medlemstal har vi en forholdsvis sund økonomi, 
dog er vi stillet stigninger i udsigt på flere områder, så den varslede stigning i kontingentet vil 
blive foreslået når vi behandler dette punkt. HB har besluttet at bankbogen på små 20.000 kr. 
bliver overført til jubilæumskontoen. Måden vi får nye medlemmer på i dag er ved 
jubilarstævner og via vores hjemmeside, og de ekspederes alle af kartoteksføreren, som 
sender besked til den lokale kasserer samtidig med at han sender et blad og en velkomst til det 
nye medlem. HB har på møde den 24. maj besluttet at den dag det gøres er medlemmets 
indmeldelsesdato, og lokalforeningen betaler kontingent til DDP fra den dag, så er det op til 
lokalforeningen og få ”kradset” slanterne ind, det sætter nok lidt skub i tingene, vi skulle jo 
nødig miste dem igen før de er kommet ordentlig ind i foreningen. 
 
Lokalforeningerne 
Så ser det ud til og lykkes med en lokalforening i Skive. Pens. Major Poul Nedergaard har 
førertrøjen på , og ultimo maj indkaldes til stiftende generalforsamling, og det ser ud som om 
den kabale han har lagt er ved og gå op, så kan vi kun håbe det bedste. Jeg vil selv være til 
stede på dagen. 
Ellers er der ikke meget anderledes fra sidste år, dog vil jeg nævne det stærke sammenhold 
jeg fornemmer, også på tværs af Storebælt, og HURRA for det, og endnu en gag må jeg 
nævne vores Pionøser, jeg tror de er ”medskyldige” i det. 
 
Jubilarstævner 
Der har ikke i perioden været holdt jubilarstævne. Dette års jubilarstævne holdes den 19. 
september, og Feltartilleriforeningen han anmodet om lov til og deltage sammen med os igen, 
og selvfølgelig må de det. En stor ændring i år bliver forplejningen, det bliver IKKE gule 
ærter. Stævnet holdes sammen med ”Åbent Hus” dagen på kasernen. 
 
 



Regimentet 
Kort tid efter sidste Sendemandsmøde måtte vi sige farvel til RC/OB Ole Køppen, der var 
blevet tilbudt et nyt job som dansk repræsentant i NATO som Generalmajor i Polen. DDP 
har ønsket ham tillykke med jobbet, og sagt farvel på værdig vis. Efter en lang periode i 
uvished om hvem der skulle overtage efter OB Køppen er der nu kommet en afklaring på 
dette, og det forventes at det bliver OBL C. Arildsen der forfremmes og bliver den nye 
regimentschef først på efteråret. Han er en gammel kending, i det han var bataljonchef for 2. 
Ingeniørbataljon lige da de blev etableret i Skive.. I mellemtiden har OBL. J.C. Jensen været 
fungerende chef, og det har han gjort til stor tilfredshed for os gamle pionerer, senest ved 
kransenedlægningen her den 5. maj, godt assisteret af oass. C. Sølvberg, som også er DDP 
behjælpelig med mange spørgsmål/gøremål, og ikke at forglemme, så bliver vi altid godt 
behandlet i cafeteriet, priserne kan de ikke gøre noget ved, de fastsættes andet sted. 
 
DDPs Landsskydning 
Der har i år deltaget 4 foreninger med i alt 33 skytter, 10% flere end sidste år så lidt 
fremgang kan vi da berette om, derimod er skyderesultatet for nedadgående. Årets resultat: 
Landsskydningen Hold: 1. Randers Pionerf.  1. 746 point 
  2. Sydsj. Pionerf. 741 point 
  3. IGSfM&S(Silk.) 734 point 
  4. Københ. Pionerf. 721 point 
  5. Randers Pionerf. 703 point 
  6. Københ. Pionerf. 679 point 
  7. Københ. Pionerf. 643 point 
 
Bedste indv. Skytte: 1. Arne Jensen Sydsj. 194 point 
  2. Viggo Laustsen Randers 189 point 
  3. Henry Christensen Silk. 188 point 
  7. Per Meulengaacht KP 183 point 
 
Jeg er dog overbevist om at resultatet kunne være anderledes hvis alle brugte/udnyttede de 
regler der nu en gang er for denne skydning, først der kan vi få et retvisende billede af de 
enkelte skytters formåen. 
 
Medlemsbladet Pioneren 
Endnu et år med flotte blade, og de kommer ikke af sig selv, for DDPs vedkommende starter 
det ude hos medlemmerne når de sidder og skriver indlæg som derefter sendes til red. 
(Michael) der bearbejder, retter, forkorter og redigerer indtil det passer ind i konceptet. Så er 
det Hans Brinck og Arne Hansen der samler stof ved regimentet og til slut samler alle trådene 
inden det sendes til bogtrykker, og de gør alle et formidabelt godt stykke arbejde. Dog må vi 
ikke glemme at her står vores gamle regiment bag og uden den støtte/opbakning, havde vi 
ikke noget blad i dag, vi har simpelt hen ikke råd til at lave blad alene. 
 
Danske Soldaterforeningers Landsråd (DSL) 
DSL fik for et år siden ny Præsident  GMJ Jan Brun Andersen, og han arvede mange sager 
der af tidsnød ikke var afklaret, men der er kommet skred i sagerne. Som det første er der 
kommet en afklaring om soldaterforeningernes betaling for brug af forsvarets faciliteter, og 
det er fremover gratis, dog ikke overnatninger, men mødelokaler o.l.. Det er en stor 
økonomisk byrde der her er fjernet fra mange af vores soldaterforeningskammerater, og det 



er nu lettere og være foreningsleder/bestyrelsesmedlem. Vi har nu fået en National Flagdag, 
og hvis du ikke ved det, så er det den 5. september. Det er en sag DSL har kæmpet meget for, 
og der er lyttet til DSLs anbefalinger. DSL arbejder også med oprettelse af foreløbig 3 
Veteranhjem, men da der skal offentlige midler til tager det tid, og når de kommer er så at 
DU skal på banen for og fylde rammerne ud. Et Nationalt Monument, sandsynligvis på 
Kastellet, er endnu ikke på plads, men det kommer forhåbentlig snart, men det tager tid når 
der er blandet fredningsmyndigheder m.m. ind i sådan en sag. En sag om fejl i f.m. 
renovering af Dybbøl Mølle er endt med forlig, og ny restaurering er påbegyndt. DDP gav 
sidste år et tilskud på kr. 3,- per medlem til nye bænke på Dybbøl Banke, disse bænke er nu 
kommet op, så aflæg bare et besøg med god samvittighed. Dette års Landsrådsmøde blev 
holdt i Fredericia,  og DDPs HB deltog. Fradag holdt vi HB møde, som forberedelse til 
Sendemandsmødet, og lørdag så selve Landsrådsmødet. Ovenstående var en stor del af 
beretningen, og da Centralforeningen af Stampersonel (CS) har meldt sig ud af DSL, blev der 
brug for en mindre kontingentstigning for at budgettet kan hænge sammen. Regionalt fik 
man ny suppleant i reg. Midtjylland, valgt blev Ingelise Klaris, De Blå Baretter, og reg. Fyn 
og Syd- og Sønderjylland fik ny regionsrepræsentant, Leif Christensen faldt for 
aldersgrænsen, nyvalgt blev Karl Petersen fra Militærpolitiforeningen, og ny suppleant blev 
Jens Simonsen fra De Blå Baretter. Vi fik ny vicepræsident i det Preben Sloth Nielsen ønskede 
og fratræde på af helbredsmæssige årsager, nyvalgt blev Preben Melander fra Haderslev. 
Vores egen Svend Knudsen blev genvalgt i reg. København & Bornholm, og da jeg selv er 
suppleant i reg. Sjælland og har plads i Formandsrådet, så tør jeg godt vove og påstå at DDP 
sætter sit præg på Landsrådets arbejde, og det kan være en af årsagerne til at vi i år har fået 
tildelt i alt 7 pladser til Nordisk Stævne i Karlskrona, og alle 7 glæder sig. Endnu flere er 
blevet spurgt før, under og i tilmeldingsperioden, men måtte melde fra, og alle ærgrede sig, 
(og det gør jeg også) der var nemlig en lille chance for 2 pladser mere. 
 
Dette års Sendemandsmøde 
Der er i skrivende stund tilmeldt 53 til hele ”miniferien”, og lørdag aften skulle vi blive 59 til 
middagen, og så mange har vi ikke været i de sidste 30 år. Johannes Nielsen har lavet et godt 
program for ”miniferien”, og til selve Sendemandsmødet byder på et par forslag der skal 
behandles, noget af er der taget forskud på med udsendelse af bl.a. denne beretning, men så 
ved i jo også om det fungerer og kan bruges, så jeg ser med spænding, forventning og glæde 
frem til dette års Sendemandsmøde. Ved afbud fra en anmeldt Sendemand sker 
overdragelsen i år ved udfærdigelse af en fuldmagt. (Husk: Kun 2 stemmer per Sendemand) 
 
Afsluttende bemærkninger 
Ovenstående fortæller jo at der har været rigeligt og se til i året der er gået, og det er så kun 
de store opgaver der er nævnt, der er mange små opgaver der løses hele tiden, heldigvis 
næsten alle af positiv karakter, og den største glæde er at mærke det sammenhold der er 
blandt de ”toneangivende” Pionerer og Pionøser (det er jer og jeres koner), det er en styrke af 
stor betydning, og jeg tror ikke mange andre regimentsforeninger kan melde om et 
sammenhold der er stærkere end vores. Slut for denne gang, tag det gode humør med sydpå, 
så bliver det rigtig sjovt. Vi ses på Christianslyst.  
 
 
       
    På HBs vegne 

Helmuth Hansen  


