
            
 
 
 
Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 
 
 
                                                 

 
          ad dagsordenens punkt 4, forslag til vedtægtsændringer (markeret med rødt/det med rødt overstregede udgår)  
 
 
 
 

 nuværende forslag   
 

§ 1 Navn Foreningens navn er Politihistorisk Forening.  
 

uændret 

§ 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er København. 
 

uændret 

§ 3 Formål Foreningens formål er at støtte Politimuseets aktiviteter og fremme 
kendskabet hertil. 
 
Endvidere at skabe interesse for politiets historie gennem eksem-
pelvis foredrag, publicering af materiale og medvirke ved afdækning 
af politiets historie. 
 
Foreningen samarbejder med andre foreninger med beslægtede 
formål. 
 

Foreningens formål er at støtte politihistoriske aktiviteter. 
 
 
Endvidere at bevare og skabe interesse for politiets historie gen-
nem eksempelvis foredrag, publicering af materiale og medvirke 
ved afdækning af politiets historie. 
 
Foreningen samarbejder med andre foreninger med beslægtede 
formål. 
 

§ 4 Støtte til 
Politimuseet 
 

De midler, som anvendes for at opfylde foreningens formål, er kon-
tingent fra foreningens medlemmer, donationer samt på anden 
måde tilvejebragte midler. 
 
Foreningen anvender efter ansøgning den størst mulige del af disse 
midler til støtte for Politimuseets aktiviteter. 
 

De midler, som anvendes for at opfylde foreningens formål, er kon-
tingent fra foreningens medlemmer, donationer samt på anden 
måde tilvejebragte midler. 
 
Foreningen anvender efter ansøgning den størst mulige del af disse 
midler til støtte for aktiviteter, der kan være med til at udbrede 
kendskabet og interessen for politiets historie. 
 
 



§ 5 
Medlemmer 

Som medlemmer kan optages såvel enkeltpersoner som institutio-
ner og foreninger med interesse for politiets historie.  
 
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde afvise medlemskab af foreningen. 
 
Tilsvarende kan et medlem ekskluderes af foreningen, såfremt den 
pågældende modarbejder foreningens formål. 
 
En afvisning eller eksklusion skal på anmodning fra den afviste eller 
ekskluderede behandles på førstkommende ordinære generalfor-
samling. 
 

uændret 

§ 6  
Indmeldelse/ 
udmeldelse 

Indmeldelse i foreningen sker ved udfyldelse af foreningens ind-
meldelsesblanket, der sendes til kassereren. 
 
 
Udmeldelse skal ske skiftligt til kassereren med mindst 2 måneders 
varsel. 
 

Indmeldelse i foreningen sker ved udfyldelse af foreningens ind-
meldelsesblanket via foreningens hjemmeside eller indsendelse til 
kassereren. 
 
Udmeldelse skal ske skiftligt til kassereren med mindst 2 måneders 
varsel. 
 

§ 7 
Medlemsrettig-
heder 

Medlemskab giver gratis adgang til Politimuseet med ledsager, lige-
som der kan opnås medlemsrabat ved køb af publikationer mv. i 
museet. 
 

Medlemskab giver gratis adgang til Politimuseet med ledsager. 
ligesom der kan opnås medlemsrabat ved køb af publikationer mv. i 
museet. 
 

§ 8 Kontingent Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. 
Pensionister kan indbetale et fastsat beløb, som udgør livsvarigt 
kontingent. 
Institutioner og foreninger betaler årligt kontingent. 
 

Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. 
Pensionister kan indbetale et fastsat beløb, som udgør livsvarigt 
kontingent. 
Institutioner og foreninger betaler årligt kontingent. 
 

§ 9 
Regnskabsår 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af 
2 revisorer, som vælges på den ordinære generalforsamling. 
Valgene gælder for 1 år. 
 

uændret 

§ 10 
Bestyrelse 

Foreningen ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer. 
 
Formanden og 2 medlemmer vælges på den ordinære generalfor-
samling i ulige år. 
2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. 
1 medlem udpeges af Politiforbundet. 
 
 
Alle valg er gældende for 2 år. 
 

Foreningen ledes af en bestyrelse, som består af følgende: 
 
Formanden, kassereren og 1 bestyrelsesmedlem vælges på den 
ordinære generalforsamling i ulige år. 
2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. 
Herudover kan Politiforbundet og Politimuseet hver udpege 1 med-
lem. 
 
Alle valg er gældende for 2 år. 
 



Der vælges 2 suppleanter. Disses valgperiode er 1 år. 
 
Mindst 3 af bestyrelsens medlemmer skal have tilknytning til politiet 
eller anklagemyndigheden som nuværende eller tidligere ansat. 
 
Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og 
sekretær. 
 
Formanden indkalder bestyrelsen til møder efter behov eller hvis 
mindst 3 medlemmer anmoder derom. 
 
Sekretæren fører en protokol over bestyrelsens forhandlinger.  
 
Kassereren har ansvaret for varetagelse af kassererfunktioner, 
føring af medlemsregister og opkrævning af kontingent. 
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer, inklusiv 
formand eller næstformand, er til stede. 
Beslutninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemme-
lighed er formandens/næstformandens stemme afgørende. 
 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
 
Suppleanterne, lederen af Politimuseet og andre kan efter bestyrel-
sens beslutning deltage i bestyrelsesmøderne. 
 

Der vælges 2 suppleanter. Disses valgperiode er 1 år. 
 
Mindst 3 af bestyrelsens medlemmer skal have tilknytning til politiet 
eller anklagemyndigheden som nuværende eller tidligere ansat. 
 
Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og 
sekretær. 
 
Formanden indkalder bestyrelsen til møder efter behov eller hvis 
mindst 3 medlemmer anmoder derom. 
 
Sekretæren fører en protokol over bestyrelsens forhandlinger.  
 
Kassereren har ansvaret for varetagelse af kassererfunktioner, 
føring af medlemsregister og opkrævning af kontingent. 
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer, inklusiv 
formand eller næstformand, er til stede. 
Beslutninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemme-
lighed er formandens/næstformandens stemme afgørende. 
 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
 
Suppleanterne og andre kan efter bestyrelsens beslutning deltage i 
bestyrelsesmøderne. 
 

§ 11  
Ordinær gene- 
ralforsamling 

Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år i første 
kvartal med følgende dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. a) Regnskab 

b) Budget   
4. Indkomne forslag 
5. Fastsættelse af kontingent, jf. § 8 
6. Valg til bestyrelsen, herunder suppleanter, jf. § 10 
7. Valg af revisorer, jf. § 9 
8. Eventuelt 

 
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 30 dages varsel. 
De medlemmer, som har meddelt deres e-mail adresse, kan ind-
kaldes ved e-mail. 
 

Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år i første 
kvartal med følgende dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. a) Regnskab 

b) Budget   
4. Indkomne forslag 
5. Fastsættelse af kontingent, jf. § 8 
6. Valg til bestyrelsen, herunder suppleanter, jf. § 10 
7. Valg af revisorer, jf. § 9 
8. Eventuelt 

 
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 30 dages varsel. 
De medlemmer, som har meddelt deres e-mail adresse, kan ind-
kaldes ved e-mail. 
 



Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før general-
forsamlingens afholdelse. 
 
Medlemmerne kan gøre sig bekendt med forslag 7 dage før 
generalforsamlingen ved henvendelse til foreningen. 
 
Beslutninger træffes på generalforsamlingen med simpelt flertal – 
se dog § 12. 
Dirigenten afgør om der skal være skriftlig afstemning. 
Ethvert fremmødt medlem kan repræsentere ét andet medlem via 
skriftlig fuldmagt. 
 
Sekretæren fører protokol over generalforsamlingens forhandlinger.  
Medlemmerne kan gøre sig bekendt med referater mv. ved hen-
vendelse til foreningen. 
 

Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før general-
forsamlingens afholdelse. 
 
Medlemmerne kan gøre sig bekendt med forslag 7 dage før 
generalforsamlingen via foreningens hjemmeside. 
 
Beslutninger træffes på generalforsamlingen med simpelt flertal – 
se dog § 12. 
Dirigenten afgør om der skal være skriftlig afstemning. 
Ethvert fremmødt medlem kan repræsentere ét andet medlem via 
skriftlig fuldmagt. 
 
Sekretæren fører protokol over generalforsamlingens forhandlinger.  
Medlemmerne kan gøre sig bekendt med referater mv. via fore-
ningens hjemmeside. 

§ 12 
Vedtægts-
ændringer 

Forslag fra medlemmerne til vedtægtsændringer og om foreningens 
opløsning skal være formanden i hænde 3 måneder før den ordi-
nære generalforsamling. 
 
Forslag til vedtægtsændringer og om foreningens opløsning skal 
meddeles til medlemmerne i forbindelse med indkaldelse til gene-
ralforsamlingen. 
 
Forslag til ændring af vedtægterne kan vedtages på foreningens 
ordinære generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer. 
 
Er der på den ordinære generalforsamling flertal på mindre end 2/3 
af de afgivne medlemmer, kan forslaget vedtages på en efterfølg-
ende ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med simpelt 
flertal. 
 
Forslag til opløsning af foreningen kan kun vedtages af en general-
forsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige stemmer er repræsenteret, 
og kun ved vedtagelse med 2/3 af de afgivne stemmer.  
 
Vedtages et forslag med 2/3 af de afgivne stemmer, men er gene-
ralforsamlingen ikke beslutningsdygtig på grund af de repræsente-
rede stemmers antal, indkaldes inden 8 dage til en ny generalfor-
samling, der skal afholdes senest 2 måneder efter den første gene-
ralforsamling, og som uden hensyn til det mødende antal stemmer 
afgør spørgsmålet. 
 

uændret 



§ 13  
Ekstraordinær         
generalfor-
samling 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder 
det fornødent eller når mindst 200 medlemmer fremsætter begrund-
et skriftligt krav herom. 
 
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 2 måneder 
efter et sådant krav er fremsat. 
 
Medlemmerne kan gøre sig bekendt med forslag til generalforsam-
lingen 7 dage før dennes afholdelse ved henvendelse til foreningen. 
 
Bestemmelserne om stemmeafgivning og fuldmagter er gældende 
som i §§ 11 og 12. 
 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder 
det fornødent eller når mindst 200 medlemmer fremsætter begrund-
et skriftligt krav herom. 
 
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 2 måneder 
efter et sådant krav er fremsat. 
 
Medlemmerne kan gøre sig bekendt med forslag til generalforsam-
lingen 7 dage før dennes afholdelse via foreningens hjemmeside. 
 
Bestemmelserne om stemmeafgivning og fuldmagter er gældende 
som i §§ 11 og 12. 
 

§ 14 
Foreningens 
opløsning 

I tilfælde af foreningens opløsning, som skal behandles efter 
reglerne om vedtægtsændring jfr. §§ 11 og 12, tilfalder foreningens 
formue Politimuseet. 
 

I tilfælde af foreningens opløsning skal afviklingen af foreningens 
aktiver og formue behandles efter reglerne om vedtægtsændringer 
jf. §§ 11 og 12.  

 
 
 

På bestyrelsens vegne 
 

Povl Rasmussen 
 


