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Den 12. februar 2016 

 
Generalforsamling 

 
Politihistorisk Forening afholder generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016 kl. 15.00 i 
PFA Pension, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø (indgang ved opgang 10, hvor der er 
sat vejvisere op. Deltagerne i bil skal henvende sig i receptionen for at få en parkeringsbillet). 
Husk at medbringe medlemskort. 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning. 
3. Fremtidige aktiviteter 
4. Regnskab. 

a) Regnskab 
b) Budget 

5. Indkomne forslag.  
6. Fastsættelse af kontingent. 
7. Valg til bestyrelsen, herunder suppleanter. 
8. Valg af revisorer. 
9. Eventuelt. 

 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 
14 dage før generalforsamlingen. Formandens mail: piras@post10.tele.dk. Forslag kan også 
sendes til foreningens sekretær, mail: kpeng21@mail.dk. 
 
Der er adgang til mødelokalet fra kl. 14.30, hvor der vil være kaffe, vand og øl.  
 
 
 
Efter generalforsamlingen er der foredrag for medlemmerne om ”Danmarks børn i hellig krig”.  
Det er journalist, forfatter og radikaliseringsekspert Jakob Sheikh, der med udgangspunkt i sin 
anmelderroste bog ”Danmarks børn i hellig krig” (2015) om danskere, der drager i krig for 
Islamisk Stat, vil fortælle om disse krigere, der af PET betegnes som den største 
sikkerhedstrussel mod Danmark. 
Jakob Sheikh er den danske journalist, der er kommet tættest på det ellers lukkede militante 
islamistiske miljø, og giver i bogen et enestående indblik i, hvad der spiller ind, når disse 
danske unge ender som hellige krigere. Hvem er de, og hvorfor gør de det?  
 
Foredraget er fra kl. 17.00 – 18.30. Det er åbent for alle, og vil desuden blive annonceret 
særskilt. For ikke-medlemmer af foreningen er entreen 30 kr., der betales ved tilmeldingen via 
www.billetto.dk. Billetten skal medbringes. 
 
Dørene åbnes kl. 16.30, hvor der vil være mulighed for en forfriskning og en sandwich. 

 
 

Med venlig hilsen 

Povl Rasmussen      
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