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FAQ 
 

Statuten 
 
Mussen d’CIS’en an GIS’en eng Asbl bilden? 
 
Wann dem CIS oder GIS Immobilien oder Gefiirer gehéieren oder wann se regelméisseg 
gréisser Manifestatiounen organiséieren wier et ubruecht eng Asbl ze konstituéieren. 
Fir déi aaner geet den Dépôt vun hiere Statuten bei der Gemeng duer. 
 
Wéi steet et em de Financement vun den Amicalen? 
 
De CGDIS bezilt der Amicale pro effektivem Member vum CGDIS e feste Betrag, dëse 
Montant ass méi héich fir e Jugendpompjee. E Schlëssel ass zu dësem Zäitpunkt nach 
net festgeluecht. 
 
An eiser Gemeng bestinn schonns eng Partie Amicalen, wat ass mat deenen? 
 
De CGDIS bezilt pro CIS oder GIS just enger Amicale Suen aus, et ass der Amicale awer 
fräi gestallt des Suen mat den aaneren (historeschen) Amicalen ze deelen.  
 
Kann de Komitee vun der Amicale fir jiddereen oppe sinn? 
 
All Amicale huet d’Recht seng Statuten esou opzestellen wéi se et den örtlechen 
Gegebenheeten ugepasst fënnt. Am Virschlag vum Pompjessverband stinn just de 
Keesier an de Sekretär als oppen Posten fir jiddereen, dëst soll garantéieren dass 
d’Amicale och an Zukunft ëmmer am Intérêt vum CIS oder GIS senge Memberen 
schafft. Fir den Zenterchef, resp. Adjoint an den Jugendleeder, resp. Adjoint soll eng 
Plaaz am Komitee virgesi ginn. 
 
Wéi steet et em den Membersbäitrag? 
 
Dem Verband säin Verständnis ass et, dass kee Member vum CGDIS e Membersbäitrag 
bezuele soll, de CGDIS iwwerhëlt jo de Basisfinanzement vun den Amicalen. Et ass der 
Amicale och fräigestallt op sie den Eirememberen e Bäitrag verrechent. 
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Jugend 
 
D’Jugend ënnersteet dem CGDIS an dem Jugendvirstand vum Verband, wéi ass dat ze 
verstoen? 
 
Wëll de Jugendberäich aus Ausbildung an Übungen, mee och aus Fräizäit Aktivitéiten 
besteet, ass et entscheed ginn d’Responsabilitéit opzedeelen. 
 
Tubaksrent 
 
D’Veteranen kruten säit dem 1. Semester 2018 keng Tubaksrent ausbezuelt. Firwat? 
 
Säit dem 1. Juli leeft d’Tubaksrent (allocation de vétérance) iwwert den CGDIS an kritt 
de Numm “allocation de reconnaissance”. Den 2. Semester 2018 gëtt Ufanks 2019 
vum CGDIS ausbezuelt. All Veteran krut e Bréif vum Verband mat allen 
Informatiounen. 
 
Och déi fréier Protex Veteranen, déi net op Lëschten stinn, hunn en Urecht op des 
“allocation de reconnaissance”. Des sollen beim CGDIS eng Demande stellen. 
 
Mutuelle 
 
Wat ännert sech punkto Pompjees-Mutuelle? 
 
Am Fong ännert sech net vill, den Ortskassierer féiert weider säin Listing fir d’Mutuelle. 
Just muss en elo drun denken déi jonk déi 16 Joer kréien an d’Mutuelle unzemellen. 
Des Aufgab ass soss vum Verband iwwerholl ginn. 
 
Medaillen 
 
Wéi steet et em d’Medaillen vum Pompjeesverband, ginn déi weiderhin verdeelt? 
 
Den CGDIS schafft eng nei Medaille “mérite de la sécurité civile” aus, des gëtt 
wahrscheinlech ab 2020 verdeelt. Et gesäit esou aus, dass 2019 nach d’Medaille vum 
Pompjeesverband fir Nationalfeierdag verdeelt ginn. Ausserdem soll eng 
Medailleniwwereeschung fir d’Medaille “mérite de la protection civile” 2019 
stattfannen, wëll säit 2015 keng Medaille méi verdeelt ginn ass. 
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Uniformen 
 
Dierfe mir nach ëmmer ons Uniform droen? 
 
Mam neien Uniformsreglement ass virgesinn, dass et eng offiziell CGDIS Unifom kënnt. 
Bis déi nei Uniform verdeelt ass, dierfen déi aal Uniformen gedroe ginn. 
Och Veteranen hunn d’Recht hier aal Uniformen ze droen. 
 
D’Uniform dierf bei offiziellen Manifestatiounen, un deenen de CGDIS Deel hëllt, wéi 
Kommioun, Commémoration Nationale, Nationalfeierdag, asw. gedroe ginn.  
 
Mir roden den Amicalen fir hier Fräizäit Aktivitéiten eppes Eegenes ze maachen. 
 
Service commandé 
 
Funktionnéiert den service commandé nach weider? 
 
E neien Formulaire fir den service commandé gëtt am Moment ausgeschafft, 
d’Modalitéiten bleiwen déi nämlecht. 
 
De lëtzebuerger Pompjee 
 
Ass virgesinn, dass déi nei Memberen d’Pompjeeszeitung geschéckt kréien? 
 
Wëll Datebank vum CGDIS nach net 100% operationell ass, leeft d’Verdeelung vun der 
Pompjeeszeitung nach ëmmer iwwert Datebank vum Verband. Nei Memberen kënnen 
do gäeren hier Adress hannerleeën fir d’Zeitung geschéckt ze kréien. Ausserdem kënne 
CIS’en an GIS’en eng Adress uginn wou Exemplairen fir hier Leit kënnen zougestallt 
ginn, einfach eng Email un patrick.muller@fnsp.lu schécken. 
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