Bestyrelsens beretning 2017

Indledning
Bestyrelsen har siden generalforsamlingen for et år siden 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.
Bestyrelsens sammensætning
Efter generalforsamlingens ny- og genvalg samt bestyrelsens konstitution har bestyrelsen
haft følgende sammensætning;
Formand: Hans Bundesen (nyvalgt)
Næsformand: Frank Bøgh
Sekretær: Karsten Petersen (genvalgt)
Kasserer: Camilla Laumann (nyvalgt)
Bestyrelsesmedlem: Henrik Stevnsborg
Bestyrelsesmedlem: Jørgen Jensen (udpeget af Politiforbundet)
Bestyrelsesmedlem (kan udpeges af Politimuseet) er vakant.
Bestyrelsessuppleant: Mette Volquartzen (nyvalgt)
Bestyrelsessuppleant Torben Nilaus Jensen (nyvalgt)

Vedtægtsændringerne åbnede mulighed for et tættere samarbejde med Politimuseet, ved at
museet ligesom Politiforbundet, kan udpege et medlem til bestyrelsen. Denne post er indtil
videre vakant, muligvis på grund af betænkeligheder ved sammenblandingen mellem
Rigspolitiet, som etatsdriftsenhed og en ”privat” interesseorganisation som foreningen.
Med valget af den tidligere forretningsfører, Camilla Laumann, som kasserer ligger
regnskabsfunktionen og administrationen af medlemmerne nu direkte i hænderne på et
bestyrelsesmedlem, der har det daglige ansvar herfor.
For at bevare kontinuiteten i bestyrelsens arbejde og aktiviteter har der været afholdt 9
bestyrelsesmøder, hvor Politiforbundet ofte velvilligt har stillet mødefaciliteter til rådighed. På
den måde har det været muligt at mødes relativ centralt.
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Drift - og organisatoriske forhold;
Bestyrelsen har og vil fremover bestræbe sig på at profilere foreningen og målsætningen om
at støtte politihistoriske aktiviteter samt skabe og bevare interessen for politiets historie. I den
forbindelse tillægger bestyrelsen dialogen med nuværende og nye medlemmer stor
betydning for foreningens fremtid.
Medlemmerne er således 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.
Bestyrelsen ønsker at bevare den tætte kontakt til politikredsene og afdelingerne i politiet via
udpegede kontaktpersoner, som kan hjælpe med til at være ”ambassadører” for foreningen,
når det handler om at opfange gode initiativer på tjenestestederne eller videresende
oplysninger om arrangementer, som Politihistorisk Forening står for.
Den skiftlige kommunikation vil om muligt ske via e-mail, der både er billigere, hurtigere og
mere effektiv en et brev. Der er omkring 80 medlemmer, som fortsat ikke har etableret eller
har givet oplysning om e-mailadresse? Det er bestyrelsens håb, at alle efterhånden får en emailadresse og at man straks giver oplysning herom på samme måde, som det bør ske ved
ændringer af andre medlemsoplysninger.
Således modtages der stort set ikke længere brevpost, og Foreningens postboks 1858, 2300
København S er derfor opsagt og ændret til en almindelig postadresse; Birkevej 25, 3660
Stenløse.
Kontakten til medlemmerne og profileringen af foreningen arbejder bestyrelsen også på at
styrke via hjemmesiden og Facebook med udlægninger af fakta oplysninger om foreningen
og medlemsarrangementer samt blandt andet også videnskabelige artikler, relevante
fortællinger og anekdoter.
Endelig har det grundet nævnte organisatoriske tilpasning været nødvendigt at genoptrykke
den 3-fløjede ”folder” om foreningen. Folderen anvendes som markedsføring og inspiration
ved hvervning af nye medlemmer.

Medlemsudviklingen
Trods bestyrelsens vedvarende bestræbelser på at bevare og udbygge medlemsunderlaget,
må det konstateres, at der gennem de seneste 3 år er sket et fald i medlemstallet fra;
1757 i 2015 - 1639 i 2016 og 1559 medlemmer ved udgangen af 2017!
Der er ikke nogen entydig forklaring på den negative udvikling. På den ene side er der et
forventeligt aldersbetinget frafald blandt de første medlemmer tilbage fra 1979, ligesom
tilgangen blandt nye aspiranter og unge i politiet ikke er så udpræget som tidligere. På den
anden side opvejes det af en øget interesse fra andre med en anden ikke politimæssig
baggrund?
Den negative medlemsudvikling sammenholdt med medlemssammensætningen (883 aktive
fra politiet og 318 årsmedlemmer) er bestyrelsen meget opmærksom på, idet de resterende
358 medlemmer allerede har betalt et engangskontingent - og på den måde bidrager de ikke
med årlige kontingentindbetalinger.
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Sidstnævnte gruppe bliver dog ikke større, da muligheden for at tegne et medlemskab ved at
betale et engangsbeløb, som bekendt er ophævet med vedtægtsændringerne under
generalforsamling 2017.
Nye medlemmer bydes velkommen med en mail og praktiske oplysninger – herunder
hvordan kontingentet betales. Når indbetalingerne er registreret, ”puljes” et antal nye
medlemmer. Herefter udstedes medlemskort efter nærmere aftale med Popermo, der for
velvilligheden reklamerer for forsikringsselskabet på kortets bagside. Der er ingen grund til at
skjule, at et antal medlemmer har ventet uacceptabelt længe på at modtage medlemskortet.
Der er mange forklaringer, men ingen undskyldning for den lange ekspeditionstid, som
bestyrelsen meget skal beklage. Proceduren skulle være forbedret, så nye medlemmer også
på den måde føler sig velkommen.

Hjemmesiden
Bestyrelsen har som nævnt indledningsvis ønsket at styrke kontakten til medlemmerne og
profileringen af foreningen. Disse bestræbelser forfølges via hjemmesiden og Facebook med
udlægning af fakta oplysninger om foreningen og medlemsarrangementer samt blandt andet
også videnskabelige artikler, relevante fortællinger og anekdoter.
I den forbindelse bør det nævnes, at de egentlige historiske artikler, der redigeres af Henrik
Stevnsborg, har et videnskabelig validitet, idet de for at blive anerkendt som sådan,
bedømmes og godkendes i universitetsregi i en såkaldt ”blind peer review-proces”, hvor 3
faglærde medvirker og på den måde validerer artiklerne.
Hjemmesiden redigeres af Henrik Spuur, der i et godt og inspirerende samarbejde med
bestyrelsen sikrer, at indholdet er ajour.

Facebook
Facebook er efter bestyrelsens opfattelse et relevant supplement til hjemmesiden og et
nødvendigt site i bestræbelserne på at profilere foreningen.
Sitet er således mere opmærksomhedsskabende end basseret på dialog med omverdenen.
Redigeringen af Facebook sker i samarbejde med Stine Søborg, der har den nødvendige
tekniske indsigt og flair for at bringe fokus på aktuelle aktiviteter eller kontinuerligt lægge
relevante temaer på sitet.

Arkiv
I beretningsperioden blev et længe næret ønske om et lokale til foreningens arkiv opfyldt,
idet Rigspolitiet fandt og velvilligt stillede et egnet lokale til rådighed under Polititorvet 14.
Siden er lokalet blevet indrettet med hylder - og diverse foreningsmæssige effekter og bøger
er samlet her.
Det bør nævnes, at foreningen ikke opbevarer politihistoriske materialer. Disse henvises til
Politimuseet, der må vurdere den politihistoriske værdi.
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Foredragsvirksomhed
Foredragsvirksomheden, der anses for vigtig i bestræbelserne på at skabe og bevare
interessen for politihistorien, har været sat på ”stand by” for at få en mere direkte og effektiv
booking af de respektive foredrag.
Omkring oktober måned blev det atter muligt at booke, men sådan at man via oplysningerne
på hjemmesiden om de enkelte foredrag selv skal rette henvendelser til den konkrete
foredragsholder og aftale nærmere om tid, sted og pris samt eventuelt omkostninger ved
transport, forplejning og eventuelt logi.

Boggaven
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 er strandet på omkostningerne til
portoen.

Historiske Dage 2017
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”, og ”Hvordan det gik til, at dødsstraffen blev genindført efter besættelsen,
efter at den var blevet afskaffet i 1930?”.

Politiforbundets Kongres 2017
Under Politiforbundets Kongres i april måned var foreningen ligeledes repræsenteret med en
stand og det medførte positiv respons fra de delegerede og gæster.

Privat Efterforskning
Foreningen arrangerede 6. november 2017 et foredrag for medlemmer og andre
interesserede om Privat efterforskning, hvor Trine Thygesen Vendius, ph.d., cand. jur. og
cand.scient.pol. - og forfatter til forskningsprojektet ”Privat efterforskning, overvågning og
detektivarbejde i en gråzone” holdt et oplæg for knap 50 fremmødte.
Trine Thygesen Vendius indledte sit oplæg med at betegne privat efterforskning eller
detektivarbejde som et gråzoneområde, der ligger mellem en god etisk medmenneskelig
adfærd og kriminel adfærd, der hører ind under retsplejeloven- og at privatdetektiver
sædvanligvis påtager sig opgaver, der ligger uden for retsplejeloven og som i sit
udgangspunkt hører under civilt søgsmål.
Under foredraget tog Trine Thygesen Vendius forsamlingen med i et historisk tilbageblik,
hvor hun blandt andet fortalte om Danmarks første registrerede privatdetektiv – en kvinde
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ved navn Martha Nielsen, født i Thisted den 5. september 1864. Hun begyndte sit virke som
privatdetektiv den 29. oktober 1903.
Under afslutningen blev der fokuseret på den kendsgerning og problemstilling, at
privatdetektivbranchen i modsætning til mange andre lande ikke kræver autorisation i
Danmark. Et forhold som foreningen sammen med problematikken omkring den nævnte
”gråzone” ønskede at sætte fokus på!
Forskningsprojektet, som foreningen i sin tid støttede, er afrapporteret i en artikel på
hjemmesiden.

Politiets mindedag den 19. september
Politiets officielle mindedag markeres på mange gode og respektfulde måder rundt omkring i
landet. Politihistorisk Forening har atter i lighed med tidligere deltaget under
mindehøjtideligheden ved Helligåndskirken sammen med Neuengammeforeningen: Her
holdt formand Helle Vibeke Sørensen tale og sammen med foreningen blev der nedlagt
kranse.
Under formandens tale, der kan læses på hjemmesiden, omtalte hun blandt andet
baggrunden for - og tilblivelsen af monumentet foran Helligåndskirken.

Mindested for dræbte i politiet
Indvielsen af mindestedet ”Stilhed” i indgangen til Polititorvet 14, fandt sted den 5. oktober.
På mindetavlen er optaget navnene på 43 personer, der er dræbt i tjenesten siden 1945. Af
plads hensyn var kun en begrænset kreds af pårørende og gæster inviteret.
Mindestedet er for alle ansatte i politiet, der er dræbt i tjeneste.
Mindetavlen rummer navne på ansatte dræbt siden 2. verdenskrig.
På den ene side af indgangen, hvor der er en bænk med en kasket, der blandt andet
symboliserer mindet om de dræbte, der har lagt den og håbet ved at den tages op af andre samt myndigheden og ”ordentligheden”, findes mindetavlen med navne på de dræbte.
På den modsatte side står ligeledes en bænk med et klæde, der blandt andet symboliserer
flaget og det uregulerede landskab samt det lidt mere ”uforudsigelige”.
Herover står digtet, der knytter sig til alle, der er dræbt i politiets tjeneste.
Træerne vokser ikke ind i himlen.
Men de vokser ud i luften, som vi ånder,
og ned i jorden til de døde,
som vi savner. Og det er alt nok.

Værket, der udført i marmor, er skabt af billedkunstner Christian Lemmerz og digter Søren
Ulrik Thomsen.
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Bestyrelsen er særdeles tilfreds med resultatet og taknemmelig over, at Politiforbundets og
Foreningens længe nærede ønske hermed er realiseret med et respekt- og ærefuldt
mindested for alle, der er dræbt i politiet tjeneste.
Selvom indvielsen af mange gode grunde var den 5. oktober vil politiets mindedag også i
fremtiden være den 19. september, hvilket har været et klart ønske fra bestyrelsen.

Samarbejdet med Politimuseet
Politihistorisk Forening udspringer af Politihistorisk Selskab, der blev stiftet den 1. november
1979 med det formål at skabe interesse for politiets historie gennem forskning, indsamling og
publicering af materiale samt at medvirke ved driften af Politihistorisk Museum.
Men i forbindelse med en organisatorisk og strukturel ændringer pr. 1. januar 2013 blev
Politimuseet (tidligere Politihistorisk Museum) overført til Rigspolitiet som en driftsenhed og
Selskabet ændrede navn til Politihistorisk Forening.
Ved ”skilsmissen” overtog Rigspolitiet museet på Fælledvej og en del af selskabets formue.
Politihistorisk Forening fik den resterende del af formuen og medlemmerne, der fortsat kunne
få gratis og ubegrænset adgang til Politimuseet med nærmeste familie, det vil sige
ægtefælle, samlever, kærester og børn under 18 år.
Rigspolitiet påtog sig således opgaven med at videreføre driften af museet, der foruden
udstillinger og skoletjenesten også har til opgave at modtage og vurdere, om genstande og
publikationer har betydning for politihistorien - og som sådan skal opbevares.
Da Foreningens formål er at støtte politihistoriske aktiviteter samt at skabe og bevare
interessen for politiets historie, er det bestyrelsens opfattelse, at et øget samarbejde med
Politimuseet er særdeles relevant og værdifuldt for begge parter.
Den formelle samarbejdsaftale har været drøftet og bestyrelsen henviser blandt andet de
forskellige henvendelse om politihistoriske effekter til Politimusset. Men bestyrelsen ser
gerne, at foreningen og medlemmerne i højere grad bliver betragtet som en støtte og en
slags ”fanklub”, hvor der kan ske gensidig information om arrangementer og aktiviteter via de
respektive netværk. I den forbindelse imødeser bestyrelsen, at den vakante plads i
bestyrelsen besættes af en repræsentant fra Politimuseet. Sidstnævnte ville uden tvivl
smidiggøre samarbejdet i det daglige til gavn og glæde for politihistorien.
Støtte til forskning
Foreningens formål er som bekendt også at støtte relevant Politihistorisk forskning. I den
anledning har bestyrelsen imødekommet en ansøgning fra Det Juridiske Fakultet om
medfinansieringen af et ph.d. stipendium, der har til formål at forske i politiklageordningen.
Forskningsprojektet har ud fra den skriftlige beskrivelse det nødvendige politihistoriske
perspektiv. Det betyder, at når fakultetet har skabt det nødvendige økonomiske grundlag og
projektet realiseres, har bestyrelsen givet tilsagn om at støtte med 50.000 kroner pr. år over
en 3 årig periode.
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Fremtidig virksomhed 2018:

Medlemsmøder
Antallet af medlemsmøder har været på det muliges niveau. Men med omlægningen af
administrative og praktiske forhold, er det bestyrelsens mål, at etablere medlemsmøder forår
og efterår nogenlunde geografisk fordelt i landet. Det vil sig henholdsvis vest og øst for
Storebælt.

Medlemstilbud
Efter at boggaven af mange gode grunde som sagt ikke længere udsendes til medlemmerne,
har bestyrelsen i beretningsperioden indgående drøftet, hvordan foreningen kan skabe andre
og flere medlemstilbud.
I den anledning vil bestyrelsen fortsat arbejde på at realisere en plan om at forhandle sig til et
passende antal billetter med rabat eller gratis adgang til forskellige museer rundt om i landet.
Disse ”rabatbilletter”, som forhåbentligt kan administreres elektronisk, er det så tanken, at
foreningen ”køber” og via mail sender gratis til de medlemmer med
ægtefælle/samlever/kæreste, som konkret ønsker at besøge historisk relevante museer. Når
fremgangsmåden falder på plads, vil den og de relevante museer komme til at fremgå af
hjemmesiden.

Historiske dage 2018
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, der
handler om politiets uniformer gennem tiderne. I den forbindelse arbejdes der på et særligt
medlemstilbud, som vil blive oplyst under markedsføringen af arrangementet på
hjemmesiden og Facebook.

Arrangement i Værløse
Foreningen har modtaget en foreløbig invitation til et arrangement i Værløse lørdag den 25.
og søndag den 26. august 2018 i forbindelse med ”Store Flyvedag” på den tidligere
Flyvestation Værløse.

Afslutning
Det var bestyrelsens beretning med et tilbageblik siden sidst, men samtidigt et bud på, hvad
bestyrelsen vil arbejde for at kunne tilbyde jer fremover.
Vi er i bestyrelsen naturligvis åbne overfor god og relevant inspiration, men vi håber, at
forsamlingen samtidigt vil tænke på, at arbejdet i foreningen og bestyrelsen er baseret på
velvillig og frivillig arbejdskraft.
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Det fører mig frem til beretningens afsluttende punkt, der handler om;
Tak til PFA v/ Claus Hansen for sponsorrat og for velvilligt at hjælpe med lokaler i forbindelse
med generalforsamlingen m.v.
Tak til Politiforbundet for velvilligt at stille mødefaciliteter m.v. til rådighed i forbindelse med
bestyrelsens møder.
Tak til Popermo for hjælp til trykning af medlemskort.
Tak til Politimuseet for historiske råd og bistand samt lån af uniformer og effekter i
forbindelse med Historiske Dage.
Tak for Rigspolitiet for inddragelsen ved etablering af mindestedet og for at hjælpe med et
lokale til foreningens arkiv.
Tak til bestyrelsen for et engageret og konstruktivt samarbejde.

På bestyrelsen vegne
Hans Bundesen
formand
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