
Politihistorisk Forenings generalforsamling den 23. marts 2015 
 
 
ad dagsordenens punkt 5, forslag til vedtægtsændring (markeret med rødt):  
 

 nuværende forslag   
§ 10 Bestyrelse Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 

medlemmer. 
 
Formanden og 1 medlem vælges på den 
ordinære generalforsamling i ulige år. 
2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. 
1 medlem udpeges af Politiforbundet. 
 
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 stemmelighed er 
formandens/næstformandens stemme 
afgørende. 
 
Bestyrelsen fastsætter selv sin 
forretningsorden. 
 
Suppleanterne og lederen af Politimuseet 
kan efter bestyrelsens beslutning deltage i 
bestyrelsesmøderne. 

 

Foreningen ledes af en bestyrelse på 6 
medlemmer. 
 
Formanden og 2 medlemmer vælges på den 
ordinære generalforsamling i ulige år. 
2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. 
1 medlem udpeges af Politiforbundet. 
 
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 stemmelighed er 
formandens/næstformandens stemme 
afgørende. 
 
Bestyrelsen fastsætter selv sin 
forretningsorden. 
 
Suppleanterne, lederen af Politimuseet og 
andre kan efter bestyrelsens beslutning 
deltage i bestyrelsesmøderne. 

 

 
 

På bestyrelsens vegne 
 

Povl Rasmussen 


