
                                                                                                                                                                                

DANSKE DRAGONFORENINGERS SAMMENSLUTNING 

PRÆSIDIET

Retningslinier for tildeling af 

DDS Tak & Ære Kors

1. Indstillingsret har præsidiet og enhver Dragonforening, der er tilsluttet Danske 

Dragonforeningers Sammenslutning. 

2. Indstillingen sendes til præsidenten. 

3. Enhver indstilling skal behandles fortroligt. 

4. For at kunne påregne tildeling af Tak & Ære Korset, bør den indstillede fortsat være 

aktiv og have virket på tillidsposter i foreningen. 

a. Som præsidiemedlem eller bestyrelsesmedlem i mindst 6 år. 

b. Som formand og/eller leder af en skydeafdeling, eller have indtaget et 

særligt ærefuldt hverv (fanebærer eller arrangør af særlige arrangementer) 

i mindst 8 år. 

c. Som leder af udvalg, komité eller lignende, der på særlig fortjenstfuld 

måde har løst specielle opgaver til gavn for dragonforeningssagen. 

5. Alle indstillinger skal underskrives af den samlede bestyrelse – bortset fra den, 

hvorom indstil-lingen drejer sig – og sendes til præsidenten senest 2 måneder før 

overrækkelsen. Indstillingen sker på særligt skema, som rekvireres hos præsidenten. 

6. Tak & Ære Korset betales af DDS. 

7. Ved udmeldelse eller dødsfald sendes korset tilbage til DDS. 

Danske 

Dragonforeningers 

Sammenslutning 

Dragonkasernen 

7500 Holstebro 

Statutter for DDS’s Tak & Ære Kors. 

a. Tak & Ære Korset er indstiftet ved repræsentantskabsbeslutning  

den 17. november 1984. 

b. Tak & Ære Korset er fremstillet er fremstillet i matteret forgyldt metal med emalje i 

dragonblå farver, båret i dragonblå krydsbånd med to smalle midterstriber i sølv- og 

rød farve. 

c. Tak & Ære Korset tildeles efter indstilling fra foreninger tilsluttet DDS (i særlige 

tilfælde direkte fra præsidenten) til medlemmer af en dragonforening jf. 

”Retningslinier for tildeling af Danske Dragonforeningers Sammenslutnings  

Tak & Ære Kors”. 

d. Tak & Ære Kors overrækkes normalt af præsidenten eller et præsidiemedlem i 

forbindelse med et af den indstillede Dragonforening særligt planlagt arrangement: 

e. Tak & Ære Kors er tildelt modtageren personligt og må ikke gøres til genstand for 

salg eller lignende. Modtageren vil desuden modtage et særligt diplom samt kopi af 

disse statutter. 

f. DDS fører fortegnelse over modtagere samt overrækkelsesdato. Foreningerne skal 

føre fortegnelse over medlemmer, som er tildelt korset. 

g. Tak & Ære Kors bæres på venstre side af brystet til højre for andre foreningstegn, 

men til venstre for Danske Soldaterforeningers Landsråds Æreskors og  

Danske Rytterforeningers Fællesrepræsentations Æreskors. 

 

Vedtaget på præsidiemøde den 24. marts 2001, og erstatter tidligere udsendte retningslinier. 

 


