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Den 20. februar 2015

Generalforsamling
Politihistorisk Forening afholder generalforsamling mandag den 23. marts 2015 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)
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Regnskab.
a) Regnskab
b) Budget
4. Indkomne forslag. Der er forslag fra bestyrelsen om ændringer i vedtægternes § 10 om
bestyrelsen, herunder udvidelse af bestyrelsen fra 5 til 6 medlemmer. Forslaget
vedlægges.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg til bestyrelsen, herunder suppleanter.
a) På valg er formand Povl Rasmussen og bestyrelsesmedlem Karsten Petersen, der
begge er villige til genvalg.
b) Som nyt bestyrelsesmedlem foreslås nuværende suppleant Ove Kryger Rasmussen.
c) Suppleant Kurt Erland Kristensen ønsker ikke genvalg. Som nye suppleanter foreslås
politiassistent Torben Nilaus Jensen, Nordjyllands Politi, og historiker Tina Røssel,
København.
7. Valg af revisorer.
Troels Jensen ønsker ikke genvalg. Torben Juul Andersen er villig til genvalg. Som ny
revisor foreslås Alex Kugelberg.
8. 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.
Efter generalforsamlingen vil journalist Morten Frich fortælle om sin dokumentariske bog
”KRONVIDNET - Hells Angels indefra”. Bogen er baseret på et omfattende kildemateriale, ikke
mindst de optegnelser over et liv i det kriminelle miljø, som Kasper Vetter skrev ned, mens han
ventede på sin dom og sit nye liv under PETs vidnebeskyttelsesprogram.
Morten Frich er undersøgende journalist på Berlingske og daglig leder af den såkaldte
gravergruppe. Siden 2007 har han dækket organiseret kriminalitet i Danmark. For dette arbejde
modtog han i 2011 Den Berlingske Fonds Journalistpris og modtog Cavling-prisen i 2008.

Der er adgang til mødelokalet fra kl. 14.00, hvor der vil være kaffe, vand, øl og sandwich.
Husk at medbringe medlemskort.

Med venlig hilsen
Povl Rasmussen

