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Generalforsamling.
Politihistorisk Forening afholder generalforsamling tirsdag den 27. februar 2018 kl. 15.00 hos
PFA Pension, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø (indgang ved opgang 10, hvorfra man kan
følge skiltene / vejviserne 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. Regnskab:
a) Regnskab.
b) Budget 2018.
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg til bestyrelsen, herunder suppleanter.
På valg er:
a) 1 bestyrelsesmedlem:
Frank Bøgh er villig til genvalg.
b) 1 bestyrelsesmedlem:
Henrik Stevnsborg er villig til genvalg.
c) 2 suppleanter:
Bestyrelsen foreslår genvalg af Mette Volquartzen og Torben Nilaus Jensen.
7. Valg af 2 revisorer: Torben Juul Andersen og Alex Kugelberg, begge er villige til genvalg.
8. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest
tirsdag den 13. februar på formandens e-mail: bundesen@privat.dk. Til orientering lægges
forslag fra medlemmerne på foreningens hjemmeside senest 7 dage før generalforsamlingen.
Der er adgang til mødelokalet fra kl. 14.30, hvor der vil være en forfriskning.
Foredrag:
Efter generalforsamlingen er der foredrag ved Gunhild Agger, professor i mediehistorie på
Aalborg Universitet om hvordan politiet bliver fremstillet i populærkulturen gennem tiderne? Det
enkle svar skulle ifølge hende være; meget forskelligt! Fra de første kriminalromaner til de
seneste Tv-krimier er der sket en kolossal udvikling.
Foredraget fra kl. 16.30 - 18.00, er åbent for alle, og vil blive annonceret særskilt. For ikkemedlemmer af foreningen skal tilmelding ske via www.billetto.dk. I den forbindelse vil der blive
opkrævet et ekspeditionsgebyr på 10 kr., der betales ved tilmeldingen.
Dørene åbnes kl. 16.00, hvor der vil være mulighed for en forfriskning.
På bestyrelsens vegne – og med venlig hilsen
Hans Bundesen
formand

