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Sensommer orientering 2017.
Kære medlem.
Bestyrelsen har siden generalforsamlingen i februar måned fulgt op på de intentioner og
beslutninger, der blev fremlagt og besluttet, hvilket blandt andet har åbnet mulighederne for en
mere tydelig profilering af foreningen.
Regnskabsfunktionen og administrationen af medlemmerne ligger således nu i hænderne på et
bestyrelsesmedlem, kasseren, der har det daglige ansvar herfor. I den forbindelse henledes
opmærksomheden på, at kontingent, der indbetales via lønindeholdelse igennem
Sprogforbundet, ophører ved pensionering fra politiet. Det betyder, at kontingent skal
betales direkte til foreningens kasserer – gerne sammen med nye kontaktoplysning,
mailadresse og telefonnummer.
Der er åbnet op for et tættere samarbejde med Politimuseet, der nu, ligesom Politiforbundet,
kan udpege et medlem til bestyrelsen.
Medlemmerne er knyttet tættere til foreningen på den måde, at den faste telefontid tirsdag og
torsdag er ophævet, og der kan i princippet rettes telefonisk henvendelse til foreningen døgnet
rundet på det nye telefonnummer 20 42 19 30.
Foreningens postboks 1858, 2300 København S opsiges og ændres til en almindelig
postadresse; Birkevej 25, 3660 Stenløse.
Bestyrelsen tillægger dialogen med medlemmerne stor betydning for foreningens fremtid.
Derfor følger bestyrelsen op på ønsket om at styrke både hjemmesiden og Facebook med
udlægninger af fakta oplysninger om foreningen og medlemsarrangementer samt blandet andet
også videnskabelige artikler, relevante fortællinger og anekdoter.
Bestyrelsen har i marts måned deltaget i ”Historiske Dage 2017” med rimelig succes på
standen og på scenen, hvor oplægget til nærmere dialog handlede om; ”Når samfundet slår
sine børn ihjel”, ”Hvordan det gik til, at dødsstraffen blev genindført efter besættelsen, efter at
den var blevet afskaffet i 1930?”.
Under ”Historiske Dage 2018”, der foregår i Øksnehallen i København i dagene 10. og 11.
marts, vil foreningen også være til stede på en stand og på scenen med et oplæg om politiets
uniformer gennem tiderne. I den forbindelse arbejdes der på et særligt medlemstilbud, som vil
blive oplyst i forbindelse med markedsføringen af arrangementet.
Under Politiforbundets Kongres i april måned var foreningen ligeledes repræsenteret med en
stand og det medførte positiv respons fra de delegerede og gæsterne.
I det hele taget prøver bestyrelsen at bevare den tætte kontakt til politikredsene og afdelingerne
i politiet via udpegede kontaktpersoner, som bestyrelsen håber, vil fungere som
”ambassadører” for foreningen, når det handler om at opfange gode initiativer på
tjenestestederne eller videresende oplysninger om arrangementer, som Politihistorisk Forening
står for.

Foredragsvirksomheden har været sat på ”stand by”, idet bestyrelsen er ved at lægge sidste
hånd på en ændring af den procedure, der knytter sig til respektive foredrag, som tilbydes via
hjemmesiden - og som anses for vigtig i bestræbelserne på at skabe og bevare interessen for
politihistorien.
Det er fortsat tanken, at foreningen via hjemmesiden vil tilbyde relevante og valide foredrag,
men sådan, at man fremover selv skal kontakte og indgå nærmere aftale med de respektive
foredragsholdere, hvis kontaktoplysninger sammen med en omtale af foredragets indhold vil
fremgå af foreningens hjemmeside.
Med hensyn til boggaven er bestyrelsen efter mange overvejelser kommet til den erkendelse,
at de relativer store omkostninger ved at udsende en boggave til medlemmerne fremover ikke
kan forklares, end sige forsvares. Inden det er kommet så vidt, har bestyrelsen undersøgt
relevante alternativer, men bestræbelserne strander på omkostningerne til portoen.
I lyset af ovennævnte overvejer og drøfter bestyrelsen andre og flere medlemstilbud i form af
medlemsmøder og eksempelvis rabataftaler.
Foreningen har i lighed med tidligere deltaget i en mindehøjtidelighed ved Helligåndskirken
sammen med Neuengammeforeningen og kirkens præst den 19. september. Nærmere vil
fremgå af hjemmesiden og Facebook, når programmet foreligger.
Der vedhæftes invitation til et medlemsmøde om privat efterforskning, overvågning og
detektivvirksomhed.
Hvis det falder heldigt ud, vil bestyrelsen positivt overveje at gentage arrangementet /
medlemsmødet i Jylland. Nærmere vil fremgå af hjemmesiden og Facebook.
Foreningens generalforsamling er berammet til tirsdag den 27. marts 2018.
Vi håber i øvrigt, at du vil følge os på hjemmeside og Facebook!
På bestyrelsen vegne – og med venlig hilsen

Hans Bundesen
formand

